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Saateks 
 

Käesolev õppevahend “Histoloogia praktikum” on mõeldud abivahendiks arstiteaduskon-
na esimese kursuse üliõpilastele histoloogia praktikumide läbimisel. 
 
Õppevahend on koostatud praktikumi teemade kaupa, kusjuures iga teema algab 
lühiülevaatega sellele järgneva konkreetsete praktikumipreparaatide kirjeldusega. Detail-
semalt käsitletakse teemasid histoloogia loengutel.  
 
Õppevahendi alaosad on koostatud järgnevalt: 
A. Arend – epiteel-, lihas-, luu– ja närvikude, veri ja vereloome, vereringeorganid,  
immuunorganid, nahk ja naha derivaadid, meeleorganid, hingamisorganid, mees– ja nais-
suguorganid, üldine toimetamine. 
 
M. Aunapuu – rakkude kuju ja suurus, histoloogiliste preparaatide valmistamine, 
tsütoloogia, pärissidekude, kõhrkude, närvisüsteem, endokriinorganid, seedesüsteem, eri-
tusorganid. 
 
Praktikumipreparaatide kirjelduste juures kasutatakse lihtsuse mõttes mõisteid nõrk 
suurendus ja tugev suurendus. Nõrga suurenduse korral mõeldakse kümnekordse 
suurendusega objektiivi ja tugeva suurenduse korral neljakümnekordse suurendusega 
objektiivi kasutamist. Tihti kasutatav lühend H & E tähistab hematoksüliin-eosiin 
värvimismeetodit. 
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RAKKUDE KUJU JA SUURUS 
 

Rakk (kytos, cellula) on organismi ehituslik ja talitluslik ühik. Enamik organisme on hulkraksed 

ja koosnevad paljudest rakkudest. Inimorganismis esinevad rakud täidavad erinevaid funktsioone 

ning varieeruvad oluliselt nii suuruse kui kuju poolest.  

 

 

 
Rakkude suurus 
Suurimaks rakuks on munarakk, mille läbimõõt on keskmiselt 150 µm. Kõik teised rakud on 

mahult väiksemad. Juuresoleval joonisel (lk 6) ongi munarakku kujutava ringi sisse joonistatud 

erinevaid rakutüüpe. Suuraju koores paiknevate hiidpüramiidrakkude perikaarüoni diameeter on 

kuni 120 µm. Pikad käävja kujuga silelihasrakud võivad ulatuda 100-150 µm*, samas nende 

läbimõõt on märgatavalt väiksem. Teiselt poolt kõige väiksemate rakkude läbimõõt on 4 µm 

(näiteks aju sõmerrakud). Enamike rakkude suurus jääb siiski 10 ja 50 µm vahele. Sellise 

läbimõõduga on enamik epiteeli- ja sidekoerakkudest. Vere valgelibled e leukotsüüdid jäävad 

läbimõõdult 10 µm piiresse, olles sellest veidi suuremad või väiksemad sõltuvalt leukotsüütide 

alatüübist. Vere punaliblede e erütrotsüütide keskmine diameeter on 7,5 µm. Kuivõrd 

erütrotsüütide diameeter on suhteliselt konstantne ja neid võib leida väga paljudes preparaatides, 

siis on nad heaks orientiiriks teiste rakkude suuruse hindamisel. Rakkude suurus elu jooksul 

muutub; noores, kasvueas organismis on rakud suuremad kui vanemaealistel inimestel. 

 

 

Rakkude kuju 

Rakkude erinev kuju on tingitud peamiselt nende funktsionaalsest spetsialiseeritusest. Nii 

võimaldab närvirakkude haraline kuju oma pikkade jätketega kontakteeruda paljude rakkudega ja 

kanda impulsse üle pikkade vahemaade. Teatud juhtudel võib närvikiudude pikkus olla üle ühe 

meetri. Munarakk ja rasvarakud on korrapärase ümmarguse kujuga.  Lihasrakkude väljavenitatud 

kuju on kohastunud võimalikult efektiivseks kokkutõmbumiseks. Erütrotsüütide 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. 

 
 

___ 

* Rasedusaegses emakas võib hüpertrofeerunud silelihasrakkude pikkus olla isegi kuni 500 m. 



Histoloogias kasutatavad mõõtühikud 
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Erineva kuju ja suurusega rakud paigutatuna ringi, mis 
vastab küpse munaraku suurusele 

a- spermatosoid 

b- rasvarakk 

c- fibroblast 

d- erütrotsüüt 

e- monotsüüt 

f- silelihasrakk 

g- närvirakk 

h- gliiarakk 



HISTOLOOGILISE PREPARAADI VALMISTAMINE 
 

 

1. Materjali võtmine 
Histoloogiliseks uuringuks tuleb uuritava koe tükk võtta võimalikult kiiresti, et vältida muutuste 

tekkimist kudedes. Uurimiseks võetavad tükid ei tohi olla suured, soovitav suurus on 1 x 1 cm. 

Kõige parem on materjali lõigata žiletiga, sest siis ei teki koe deformeerumist (soovitav on vältida 

lõikamist kääridega). 

 

 

2. Materjali fikseerimine 
Termin fikseerimine pärineb ladinakeelsest sõnast fixus – kindel, jääv. Fikseerimine on väga 

vastutusrikas etapp histoloogilise preparaadi valmistamisel. Vale fiksaatori valik ja aeglane 

fikseerimine võivad põhjustada halva või ebaõnnestunud lõpptulemuse. Fikseerimise eesmärgiks 

on säilitada koed võimalikult elupuhuses seisundis. Fikseerimise käigus toimuvad kudedes 

keemilised protsessid, millest kõige olulisem on valkude kalgendumine. Fiksaatori kogus peab 

olema 10-50 korda suurem fikseeritava koe kogusest. Kasutatakse liht- ja liitfiksaatoreid. 

Lihtfiksaator koosneb ühest komponendist, liitfiksaatorite koostis on keerulisem, nad koosnevad 

mitmest komponendist. Klassikaline fiksaator on 10% neutraalse formaliini vesilahus. Olenevalt 

tüki suurusest fikseeritakse materjali 1–3 päeva jooksul. Kui uuritav kude sisestatakse aga 

automaatsisestusliinil, siis toimub fikseerimine 3–4 tunni jooksul. Kui fiksaator muutub häguseks, 

on soovitav lahust vahetada. Peale fikseerimist tuleb uuritavat materjali pesta jooksvas vees 24 – 

48 tundi.  

 

 

3. Materjali veetustamine 
Fikseerimisele järgneb uuritava koe veetustamine, milleks kasutatakse etanooli, kuna sisestuseks 

kasutatav parafiin ei lahustu vees. Sellel etapil toimub uuritavast koest vee eemaldamine, milleks 

koe deformatsiooni vältimiseks kasutatakse tõusva kontsentratsiooniga etanooli rida: 50° => 70°

=> 96° (3 vahetust) => absoluutne alkohol. Igas lahuses hoitakse proove 1–24 tundi olenevalt tüki 

suurusest. 

  

 

4. Sisestus parafiini 
Tänapäeval sisestatakse histoloogilistes laboratooriumides uuritav kude peamiselt parafiini. 

Sisestamiseks kasutatakse automaatsisestusliine, kus uuritav kude veetustatakse tõusva 

kontsentratsiooniga etanoolide reas ja immutatakse kolmes sulatatud parafiini lahuses. Selline 

sisestus lubab vältida kloroformi kasutamist, mis muudab uuritava koe rabedaks. Seejärel 

valatakse uuritav kude blokkidesse ja jahutatakse külmutusplaadil.  
 

5. Lõikamine mikrotoomil 
Parafiinblokkide lõikamiseks kasutatakse kelk- ja rotatsioonmikrotoome. Tavalise histoloogilise 

preparaadi jaoks lõigatava lõigu paksus on 4–7 µm piires. Lõikamisel kasutatakse ühekordseid 

nuge (rotatsioonimikrotoom) või püsinuga (kelkmikrotoom). Parafiinblokk kinnitatakse 

noahoidjasse ja sujuvate liigutustega lõigatakse histoloogilisi lõike. Olenevalt valmistatava 

preparaadi iseloomust tuleb alusklaasile paigutada üks või mitu lõiku. Lõikamisele järgneb 

preparaadi kuivatamine histoloogilisel plaadil +37° C juures 12–24 tunni jooksul.  
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6. Preparaadi värvimine 
Selleks, et hinnata histoloogilist preparaati, tuleb teda värvida. Värvingu valikul tuleb lähtuda 

sellest, mida soovitakse preparaadis uurida. Histoloogias kasutatakse väga mitmesuguseid 

värvimismeetodeid. Lihtsamatel juhtudel kasutatakse ainult ühte värvainet (näiteks karmiini). 

Sagedamini kasutatakse kahe värvaine kombinatsiooni, kus aluselise reaktsiooniga värvaine tänu 

afiinsusele kromatiinile värvib eelistavalt rakutuumasid ja happelise rektsiooniga värvid värvivad 

eeskätt tsütoplasmat ja rakkudevahelisi struktuure. Kõige enam kasutatav värving histoloogias on 

hematoksüliin-eosiin (H & E) värving, mida kasutatakse laialdaselt ülevaatepreparaatide 

valmistamisel. Seejuures aluselise reaktsiooniga hematoksüliin värvib rakutuumad tumesiniselt ja 

happelise reaktsiooniga eosiin värvib tsütoplasma ja rakkudevahelised struktuurid erinevates 

punakates ja roosades toonides. Lisaks hematoksüliin-eosiin värvingule on histoloogias kasutusel 

arvukalt teisi liitvärvinguid, milledega tutvume meie kursuse käigus. 

Parafiinisisestuse korral tuleb lõikudelt eemaldada parafiin, s.t nad tuleb deparafineerida. Selleks 

kasutatakse kõigepealt ksülooli ja seejärel etanooli. Värvimisel kasutatakse hematoksüliini ja 

seejärel eosiini lahuseid. Peale värvimist tuleb lõigud veetustada etanoolis ja ksüloolis. 

 

 

Hematoksüliin-eosiin värving 
 

Deparafineerimine 
Ksülool I    3 minutit 
Ksülool II    3 minutit 
Ksülool III    3 minutit 
96° alkohol I   3 minutit 
96° alkohol II   3 minutit 
96° alkohol III   3 minutit 
96° alkohol IV   3 minutit 
Preparaadid loputada ettevaatlikult kraanivees 
 
Värvimine 
Hematoksüliin   5 minutit 
Loputada kraanivees  10 sekundit 
Hapualkohol   12 sekundit 
Kraanivees   20 minutit 
Eosiin    1 minut 
Loputada kraanivees  30 sekundit 
 
Veetustamine 
96° alkohol I   2 minutit 
96° alkohol II   2 minutit 
96° alkohol III   2 minutit 
Ksülool I    3 minutit 
Ksülool II    3 minutit 
Ksülool III    3 minutit 
 

7. Sulundamine tähendab lõikude katmist loodusliku vaigu (kanada balsam) või sünteetilise 

sulundusainega (nt Eukitt, DPX, Mount-Quick) ja katteklaasiga katmist.  

 

 

 



Elektronmikroskoopia preparaadi valmistamine 
Elektronmikroskoopiliste uuringute jaoks võetavad koe tükid peavad olema võimalikult väikesed 

(1x1mm), et fiksaator läbiks kude võimalikult kiiresti. Fikseerimiseks kasutatakse tavaliselt 2,5% 

glutaaraldehüüdi lahust kakodülaat- või fosfaatpuhvris ja fiksaatoris hoitakse proove 1–2 tundi. 

Seejärel toimub järelfikseerimine osmiumtetroksiidiga. Sisestuseks on võimalik kasutada erinevaid 

plastmasse (Epon 812, Araldiit, LR White) ja erinevaid sisestusskeeme. Seejuures tuleb jälgida, et 

koe immutamine toimuks aeglaselt. Plastmassblokkidest valmistatakse kõigepealt nn poolpaksud 

(1–2 µm)  valgusmikroskoopia preparaadid, millistes leitakse (teritatakse välja) 

elektronmikroskoopilisele uuringule minevad alad. Preparaate lõigatakse ultramikrotoomil, 

kasutades selleks klaas- või teemantnuga. Ultraõhukesed (70–100 nm) lõigud monteeritakse 

metallvõrkudele ja uuritakse elektronmikroskoobis. 

 

Histokeemia 

Histokeemiliste meetoditega saab määrata erinevate spetsiifiliste keemiliste komponentide 

paiknemist kudedes ja rakkudes. Nende meetoditega saab määrata DNA, RNA, valkude, 

süsivesikute, lipiidide, aminohapete jt ainete paiknemist rakus ja kudedes. Näiteks üks tihti 

kasutatavaid meetodeid on glükogeeni määramine maksa rakkudes Schiffi reaktiiviga (PAS 

reaktsioon). 

Histokeemiliste kvalitatiivsete meetodite kõrval on kasutusel ka kvantitatiivsed meetodid, 

millega saab määrata peale uuritava aine lokalisatsiooni koes või rakus ka selle hulka. 

Histokeemiliste uuringute tegemiseks kasutatakse nii fikseeritud kui ka fikseerimata materjali. 

Fikseerimata kude külmutatakse vedelas lämmastikus ja seejärel lõigatakse krüotoomiga koest 

lõigud. Külmutuslõike kasutatakse ka kiirdiagnostikas, näiteks diagnoosi panekuks operatsiooni 

käigus.  

 

 

Immuunhistokeemia 
Immunohistokeemia ja immunotsütokeemia meetodid avastati XX sajandil ning meetodid 

põhinevad antigeen-antikeha reaktsiooni absoluutsel spetsiifilisusel, mis annab võimaluse täpselt 

identifitseerida koekomponente. Immunohistokeemilise analüüsi tegemiseks peavad olema 

täidetud mitmed tingimused: 

antigeeni säilimine koes, 

värvingu spetsiifilisus, 

iseloomulik antikeha, 

hea märgis. 

 

Immunohistokeemiline reaktsioon põhineb antigeenide väljaselgitamisel koes antikehade sidumise 

 abil. On olemas otsesed ja kaudsed meetodid.  

Otsestes meetodites märgistatakse antikeha enne koostoimet antigeeniga, s.t antigeeni lokalisatsi- 

ooni piirkonda viiakse sisse koos spetsiifilise antikehaga ka märgis. Otseste meetodite tundlikkus 

on vähese signaali võimenduse tõttu madal ning seetõttu kasutatakse rohkem kaudseid meetodeid. 

Kaudse meetodi korral kasutatakse märgistamata primaarse antikeha sidumist uuritavas koes  

sihtmärk antigeeniga ja sekundaarse antikeha reaktsiooni primaarse antikehaga. Kaudne meetod on 

tundlikum kuna reaktsioonide tulemusena toimub signaali võimendumine.  

Immunohistokeemilisteks uuringuteks võib valmistada nii valgusmikroskoopilisi kui ka 

fluorestsentsmikroskoobis uuritavaid preparaate, kuid immunohistokeemilised meetodid on 

kasutusel ka läbivalgustavas ja skaneerivas elektronmikroskoopias. Sellised uuringud 

võimaldavad uurida keemiliste ainete lokaliseerumist mitte ainult raku tasandil, vaid ka 

ultrastruktuuri tasandil. Elektronmikroskoopiliste immunohistokeemiliste uuringute 

visualiseerimiseks kasutatakse tavaliselt kolloidkulda. Kolloidkuld seostub sekundaarse 

antikehaga ja võimaldab määrata uuritava valgu lokalisatsiooni raku ultrastruktuuri tasemel. 

Immunohistokeemilisi meetodeid kasutatakse rutiinselt ka kliinilistes uuringutes. 
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TSÜTOLOOGIA 
       

Rakk (kytos, cellula) 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, tsütoplasmat ja on piiritletud õhukese 

rakumembraaniga, mille moodustavad lipiidid ja valgud.  

       

         RAKK 

 

 

  Tuum  Tsütoplasma  Rakumembraan 

 

 

    Organellid 

    Põhitsütoplasma 

    Sisaldised 

 

Tuum on raku geneetilise informatsiooni keskuseks. Tuuma kuju võib olla ümar või spetsiifiline, 

näiteks leukotsüütidel (neerukujuline, segmentidest koosnev).  

 

Tsütoplasmas eristatakse põhitsütoplasmat ja organelle. Organellid jagunevad 

üldorganellideks ja spetsiaalseteks organellideks.  

Samuti võivad tsütoplasmas esineda spetsiifilised struktuurid, mis ei ole raku elutegevuseks 

hädavajalikud ja ei esine kõikides rakkudes. Neid struktuure nimetatakse sisaldisteks e 

inklusioonideks.  
 
 

Üldorganellid 

 1. Membraansed organellid: 

 a) Lamellooskompleks e Golgi kompleks 

 b) Mitokondrid 

 c) Endoplasmaatiline retiikulum (tsütoplasmavõrgustik) 

 d) Lüsosoomid ja peroksüsoomid 

 2. Mittemembraansed organellid (fibrillaarsed ja granulaarsed): 

 a) Mikrofibrillid ja mikrofilamendid 

 b) Mikrotuubulid 

 c) Tsentrosoom 

 d) Ribosoomid ja polüribosoomid 

 

Spetsiaalsed organellid 

Tono- (epiteelkude), müo- (lihaskude) ja neurofibrillid (närvikude). 
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MK 
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GER–granulaarne endoplasmaatiline retiikulum       MK–mitokonder 

SER–agranulaarne endoplasmaatiline retiikulum  LÜ–lüsosoom   

KK–kollageensed kiud       TS–tsentrioolid 

GK– Golgi kompleks 

TS 

MK 

GER 

GK 

GK 

SER 

SER 

GER 

MK 

KK 

GER 

MK 

LÜ 
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MAKSARAKU ULTRASTRUKTUUR 

GER GL 

RM 

GL 

MK 

T 

TK 

RM– rakumembraan       T–tuum 

GL–glükogeen        TM–tuuma sise– ja välismembraan 

MK–mitokonder        TK–tuumake 

GER–granulaarne endoplasmaatiline retiikulum  

 

TM 

MK 



Golgi kompleks e lamellooskompleks  
 
Tuumake 
Rakutuum 

Tuubuli valendik 
 
 
 
Basaalne jutilisus (mitokondrid) 
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Golgi kompleks spinaalganglioni rakkudes 
 Osmeeritud Kolatšovi järgi 

 

Ümarates ja suurtes närvirakkudes on nähtav rakutuum, milles eristame tuumakest. Golgi 

kompleks e lamellooskompleks asub tuuma ümber ja on eristatav peenesilmalise musta võrguna. 

Elektronmikroskoobis on näha, et Golgi kompleksi moodustavad üksteisele liibuvad tsisternid e 

kotikesed ja põiekesed. 

 Mitokondrid neeru proksimaalsetes tuubulites   
 Heidenhaini raudhematoksüliin 

 

Nõrgal suurendusel otsime preparaadis neeru nefroni proksimaalseid tuubuleid. Tugeval 

suurendusel uurime tuubuli rakkudes asuvaid mitokondreid. Valgusmikroskoobis on mitokondrid 

nähtavad ümarate või pulgakesekujuliste moodustistena. Tuubulite rakkude apikaalses osas näeme 

ümaraid, eraldi asuvaid mitokondreid. Tuubulite rakkude basaalses osas asuvad 

pulgakesekujulised mitokondrid lühikeste ridadena moodustades basaalse jutilisuse.  



 
RAKU SISALDISED EHK INKLUSIOONID 

 

Rakusisaldisteks ehk inklusioonideks nimetatakse raku tsütoplasmas esinevaid aineid, millised 

ei ole tingimata vajalikud raku elutegevuseks. Rakusisaldiste hulk ja vahekord rakus on muutuv. 

 

Inklusioonid jagunevad: 

1. Troofilisteks (glükogeen või rasv) 

2. Sekretoorseteks (tekivad sekreeti valmistavates rakkudes) 

3. Ekskretoorseteks (rakule mittevajalikud ained, millised kuuluvad rakust väljutamisele) 

4. Pigmentinklusioonideks (looduslikult värvilised ühendid rakus) 

 

 

 Glükogeen merisea maksarakkudes          
Histokeemiline PAS-reaktsioon 

 

Polüsahhariid glükogeen kuulub troofiliste inklusioonide hulka ja tema peamiseks varupaigaks on 

maks. Vaatame tugeval suurendusel hulknurkset maksarakku. Raku tuum on ümar ja hele.  Raku 

tsütoplasmas paiknevad lillakaspunased glükogeenisõmerad. Fikseerimise tagajärjel on sõmerad 

koondunud rakus ühte serva, mis on tingitud veevaba fiksaatori kasutamisest. Elupuhuselt on 

glükogeen maksarakkude tsütoplasmas jaotunud ühtlaselt. 

 

 

 Rasvasisaldised aksolotli* maksarakkudes  
Fikseeritud osmiumtetroksiidiga. Tuumad värvitud safraniiniga. 

 

Rasv on ladestunud maksarakus mustaks värvunud erineva suurusega rasvatilgakeste näol. 

Osmiumtetroksiid ladestub rasvatilgakestele ja värvib nad mustaks. Tavalistes preparaatides on 

rasvarakud nähtavad seest tühjade, ümarate struktuuridena.  

 

 

 Valgusisaldised aksolotli* naha epiteelirakkudes      

H & E  

 

Valgusõmeraid näeme rakkudes harvem. Preparaat on valmistatud aksolotli naha epiteelist, sellest 

tuleb leida üles suured rakud - Leydigi rakud. Nende rakkude tsütoplasma sisaldab hulgaliselt 

eosiiniga punaseks värvunud valgusõmeraid. Preparaadis uuritud valgusõmerad on ühtlasi ka 

sekretoorsed inklusioonid. Preparaadis näeme ka pigmendirakke.  

  

 Pigment 
Värvimata totaalpreparaat kiisa seljauimest 

 

Pigmentide hulka kuuluvad need sisaldised, mis omavad juba elupuhuselt värvi. Selleks, et näha 

rakus esinevat pigmenti, ei ole vaja rakku värvida.  

Nõrgal suurendusel on preparaadis nähtavad heleda tuumaga suured haralised pigmentrakud. 

Tugeval suurendusel näeme, et pigmentrakkude tsütoplasma sisaldab tumedaid melaniinisõmeraid.  

 

____ 

*Sabakonnaliste seltsi kuuluv tömpsuulaste vastne 
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Valgusisaldised 
H & E 

Pigment 
Värvimata  

totaalpreparaat  

Rasvasisaldised 
Osmium+karmiin 

Glükogeen 
PAS-reaktsioon 

Melaniinisõmerad 

Rakutuum 

Pigmentrakk 

Valgusõmerad 

Epiteelirakud 

(Leydigi rakud) 

 

Pigmentrakud 

Maksaraku tuum 

Maksarakk 

Rasvatilgad 

Maksarakk 

Maksaraku tuum 

Glükogeenisõmerad 
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KUDEDE PÕHILIIGID 
 

Koed on sarnase struktuuri ja ühise talitlusega rakkude ning rakkudevahelise aine koondised. Mor-

foloogilis-funktsionaalse klassifikatsiooni alusel jaotatakse koed neljaks põhiliigiks: epiteelkude, 

sidekude, lihaskude ja närvikude. 

Alljärgnevas tabelis on neli kudede põhitüüpi näidatud koos alaliikidega. 

  Kudede põhiliigid Alaliigid 

1. EPITEELKUDE Katteepiteel  

Näärmeepiteel 

2. SIDEKUDE  Veri ja lümf 

Retikulaarne sidekude 

Rasvkude 

Kohev sidekude 

Tihe sidekude 

Kõhrkude 

Luukude 

3. LIHASKUDE Silelihaskude  

Skeletilihaskude 

Südamelihaskude 

4. NÄRVIKUDE Närvikude kitsamas mõttes  

Neurogliia  

EPITEELKUDE 

Epiteelkude on kude, mis koosneb praktiliselt ainult rakkudest, s.t rakkudevahelist ainet on mini- 

maalselt. Epiteelkoele on iseloomulik polaarne diferents, mis avaldub rakkude apikaalse ja basaalse 

osa erinevas struktuuris. Epiteelid paiknevad reeglina basaalmembraanil ja ei sisalda veresooni. 

Rakke seostavad omavahel ja basaalmembraaniga erinevad rakuliidused e rakukontaktid. Rakkude 

valendikupoolsel pinnal võivad esineda mikrohatud või ripsmed. 

Epiteelkude jaotub pinnaepiteeliks ja näärmeepiteeliks. 

Pinnaepiteel 

Pinnaepiteel on piiritleva asetusega kude, mis katab keha ja organite vaba pinda, vooderdab ke-

haõõsi, veresooni, viimajuhasid, seedekanalit, hingamis– ja kuseteid. Sõltuvalt rakukihtide arvust 

jagatakse pinnaepiteel ühekihilisteks e kihistumata ja mitmekihilisteks e kihistunud epiteelideks.  

Mõlemad alatüübid jagunevad omakorda alaliikideks sõltuvalt rakkude kujust, seejuures mitmeki-

hiliste epiteelide korral lähtutakse pindmise rakukihi rakkude kujust. 

Ühekihilised 

epiteelid 

Ühekihiline lameepiteel  Mitmekihilised 

epiteelid  

Mitmekihiline sarvestumata 

lameepiteel 
  Ühekihiline kuupepiteel   Mitmekihiline sarvestunud 

lameepiteel (epidermis) 

Ühekihiline prismaatiline 

epiteel 

Mitmekihiline prismaatiline  

epiteel 

Mitmerealine epiteel Transitoorne epiteel  
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Ühekihiliste epiteelide korral paiknevad kõik rakud basaalmembraanil. Mitmerealise epiteeli 

korral paiknevad küll kõik rakud basaalmembraanil, kuid mitte kõik rakud ei ulatu epiteeli vabale 

pinnale, s.t selles epiteelis on kõrgemaid ja madalamaid rakke, millede tuumad jäävad ridadena 

erinevatele kõrgustele. 

Mitmekihiliste epiteelide puhul paiknevad basaalmembraanil ainult kõige alumise kihi, basaalkihi, 

rakud. Järgnevad rakukihid paiknevad korrustena üksteise peal. Mitmekihiline lameepiteel jaguneb 

omakorda kaheks vormiks: mitmekihiline sarvestumata lameepiteel ja mitmekihiline sarvestunud 

lameepiteel. Sarvestumata vormi korral on pindmise kihi lamedates rakkudes selgelt eristatavad 

rakutuumad, sarvestunud epiteeli korral moodustavad pindmise kihi sarvainega täielikult täidetud 

sarvliistakud, mis ei sisalda enam rakutuumi. Mitmekihiline prismaatiline epiteel on suhteliselt 

harvaesinev epiteeliliik, kus pindmise kihi rakud on alumiste kihtide rakkudega võrreldes selgelt 

sihvakamad. Transitoorne epiteel on kuseteid vooderdav mitmekihiline epiteel, kus rakukihtide arv 

varieerub sõltuvalt organi seina väljavenitatuse astmest. 

Alljärgnevas tabelis on toodud erinevate pinnaepiteelide tüüpide esinemisnäiteid. 
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   Epiteeli nimetus Esinemisnäited 

 Ühekihiline 

lameepiteel 

Endoteel (veresoonte sisepinda vooderdav epiteel), 

mesoteel (serooskestade epiteel), kopsualveoolides ja 

neerude ülejuhteosades esinev epiteel 

 Ühekihiline 

kuupepiteel  

Munasarjasid ja silmaläätse eespinda kattev epiteel, 

neerude proksimaal- ja distaaltuubuleid vooderdav epi-

teel 

 

Ühekihiline  

prismaatiline  

epiteel 

Munajuhasid ja emaka valendikku vooderdav epiteel, 

mao, peen– ja jämesoole sisepinda kattev epiteel 

 

Mitmerealine  

epiteel 

Hingamisteedes (mitmerealine ripsepiteel) ja munandi-

manuse juhas esinev epiteel 

 

Mitmekihiline  

sarvestumata 

lameepiteel 

Silma sarvkesta välimine epiteel, suuõõnes, söögitorus, 

anuses ja tupes esinev epiteel 

 

Mitmekihiline  

sarvestunud 

lameepiteel 

Epidermis (naha pinda kattev epiteel) 

 

Mitmekihiline  

prismaatiline  

epiteel 

Konjunktiivis ja meesureetras esinev epiteel 

 

Transitoorne  

epiteel 

Neeruvaagnas, kusejuhas ja kusepõies esinev epiteel  



Näärmeepiteel 

Näärmeepiteel on sekretsiooniks spetsialiseerunud epiteelirakkude koondised näärmetes. Näärmeid 

jaotatakse kaheks suureks rühmaks sõltuvalt viimasüsteemi olemasolust või puudumisest: 

1) eksokriinsed näärmed, kus sekreet suunatakse organi valendikku või keha pinnale; 

2) endokriinsed näärmed,  viimajuhadeta näärmed,  kus hormoone sisaldav nõre suunatakse otse 

verre või lümfi. 

Eksokriinseid näärmeid omakorda jaotatakse mitmete printsiipide alusel 

a) näärmelõpposade kuju alusel – tubuloossed (toruja kujuga lõpposad), alveolaarsed (mulja 

kujuga avara valendikuga lõpposad) ja atsinoossed näärmed (muljad kitsa valendikuga 

lõpposad); 

b) näärmelõpposade hargnemise alusel – hargnenud ja hargnemata näärmed; 

c) näärmelõpposade kihistumise alusel – ühekihilise ja mitmekihilise lõpposaga näärmed; 

d) näärmejuhade hargnemise alusel – hargnemata juhadega lihtnäärmed ja hargnevate 

juhadega liitnäärmed; 

e) näärmenõre keemilise iseloomu alusel – seroossed (vedelat valgurikast sekreeti tootvad 

lõpposad), mukoossed (viskoosset limarikast sekreeti valmistavad lõpposad) ja 

seganäärmed (seroosseid ja mukoosseid lõpposasid sisaldavad näärmed); 

f) näärmenõre sekretsiooni viisi alusel – merokriinsed (sekretsiooni ajal raku maht praktiliselt 

 ei muutu), apokriinsed (sekretsiooni ajal raku maht väheneb) ja holokriinsed näärmed 

 (mitmekihilise lõpposa pindmise kihi rakud lähevad tervikuna sekreedi koostisesse).  

 

 

 

ÜHEKIHILISED EHK KIHISTUMATA EPITEELID  
 

 

 Ühekihiline lameepiteel mesoteelis, epithelium simplex squamosum  
 Hõbetatud 

 

Uuritavaks materjaliks on mesenteerium*, mis koosneb kahest ühekihilise lameepiteeli kihist nende 

vahele jääva koheva sidekoega. Totaalpreparaadi valmistamisel on kasutatud hõbetamist, mis toob 

selgesti esile pealtvaates nähtavate rakkude sakilised piirid. Rakutuumad on värvunud kahvatult, 

mõnes rakus võib leida ka kaks tuuma. 

 

 

 

 Ühekihiline kuupepiteel kogumistorukestes, epithelium simplex cuboideum  
 van Gieson või H & E 

 

Ühekihilist kuupepiteeli uurime neerust valmistatud preparaadis. Nõrgal suurendusel otsime neerus 

tsentraalselt paikneva säsi piirkonna ja valime mikroskopeerimiseks neeru kogumistorukese. 

Olenevalt lõike suunast on neerutorukesed nähtavad nii piki- kui ka ristlõikes. Kogumistorukesi 

vooderdab basaalmembraanile kinnituv ühekihiline kuupepiteel.  

Tugeval suurendusel uurime kogumistorukeste epiteelirakke. Rakud on läbilõikes ruudukujulised, 

hästi eristatavate rakupiiridega. Suur, ümara kujuga tuum paikneb rakus tsentraalselt. Vastavalt 

värvingule on rakkude tuumad värvunud kas violetselt (hematoksüliin) või tumepruunilt (van 

Gieson`i värving) ja tsütoplasma roosakalt (eosiin) või pruunikalt (van Giesoni värving).  

 

 

__________ 

* Soolekinnisti 
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Ühekihiline lameepiteel  
Hõbetatud 

Ühekihiline kuupepiteel  
H & E 

Rakkude tuumad 
 
 
 
Rakkude piirid 

Mesoteeli rakupiirid 
 
 
Rakutuum 

Neerutoruke pikilõikes 
 
 
Epiteeliraku tuum 

Epiteeliraku tuum 
 
 
 
 
Neerutuubuli ristlõige 
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Ühekihiline kuupepiteel  
van Gieson 



 Ühekihiline prismaatiline epiteel peensoole sisepinnalt, epithelium simplex 

 columnare   

 PAS-reaktsioon + van Gieson 

 

Peensoole sisepind on kaetud ühekihilise prismaatilise epiteeliga. Ühekihiline prismaatiline epiteel 

koosneb kolmest rakuliigist: äärisrakkudest, karikrakkudest ja endokrinotsüütidest.  

Endokrinotsüüdid ei ole antud värvingu puhul eristatavad. Kõige rohkem leidub epiteelis 

äärisrakke, neid iseloomustab peale silinderja kuju piklik-ovaalne tuum, heledalt värvuv 

tsütoplasma ja raku vaba pinda kattev ligikaudu 2 m ääris, mille moodustavad mikrohatud. 

Mikrohatud on rakumembraani väljasopistused raku vabalt pinnalt, mis suurendavad raku pinda. 

Suurem vaba pind soodustab toitainete ja vee kiiremat imendumist e adsorptsiooni 

soolevalendikust. Seetõttu nimetatakse äärisrakke nende funktsiooni tõttu ka adsorptiivseteks 

rakkudeks.  

Vähem on preparaadis näha karikrakke. Karikrakkude apikaalne osa sisaldab limatilka, basaalselt 

asetsev tuum on kolmnurkne või nõgustunud kujuga.  

 

 Mitmerealine ripsepiteel trahhea sisepinnalt, epithelium pseudostratificatum 

 Heidenhaini raudhematoksüliin 

 

Mitmerealises epiteelis moodustavad rakutuumad mitu rida, siit ka nimetus mitmerealine epiteel. 

Samas kuna kõik rakud kinnituvad basaalmembraanile, on tegemist ühekihilise epiteeliga. 

Valgusmikroskoobis eristame epiteelis nelja liiki rakke:  

ripsrakud – raku vaba pind on kaetud ripsmetega, piklikud tuumad moodustavad kõrgeima 

tuumade rea; 

karikrakud – raku apikaalses osas asub nõrgalt värvunud limatilk, tuumad on kolmnurksed ja 

nõgustunud, paiknevad allpool ripsrakkude tuumi; 

kiilrakud – rakud kiiluvad end ripsrakkude vahele, tuumad moodustavad kolmanda tuumade rea. 

Kiilrakud ei ulatu epiteeli vabale pinnale; 

basaalrakud – paiknevad epiteeli alumises osas, nende ümarad tuumad moodustavad ka kõige 

alumise tuumade rea. 

Endokriinrakud ei ole preparaadis eristatavad. 
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Ühekihiline prismaatiline 
epiteel  
PAS-reaktsioon + van Gieson 

Soolehatt 
 
Soolehatu sidekude 
 
 
 
Ühekihiline prismaatiline 
epiteel  

Sidekude 
 
 
 
Glükokaalüks 
 
Tuumad 
 
Äärisraku apikaalne osa 
 
Karikraku apikaalne osa 

Mitmerealine ripsepiteel  
Heidenhaini raudhematoksüliin 

Mitmerealine ripsepiteel 
 
Sidekude 

Ripsmed ripsraku pinnal 
 
Karikraku apikaalne osa 
(“limatilk”) 
Tuumad 
 
 
 
Sidekude 
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MITMEKIHILISED EHK KIHISTUNUD EPITEELID 
 

 

 Mitmekihiline sarvestumata lameepiteel söögitoru sisepinnalt, epithelium 

 squamosum stratificatum non cornificatum 
 H & E 

 

Epiteel koosneb mitmekümnest üksteise peal asetsevast rakukihist. Kõige lamedama kujuga rakud 

asetsevad pindmiselt, sügavamate kihtide rakud muutuvad järjest ümaramaks kuni piklikovaalseks. 

Preparaadis võib eristada kolme liiki rakke, mis kujundavad ka kolme põhilist kihti. 

Pindmine kiht, stratum superficiale – suured, lamedad rakud, tuumad on pinnaga paralleelsed. 

Ogakiht, stratum spinosum – hulknurksed niitjate struktuuridega (ogadega) rakud. 

Basaalkiht, stratum basale – kõrgprismalised tugevalt värvunud, pinna suhtes ristiasetsevate 

piklike tuumadega rakud. 

 

 

 Mitmekihiline sarvestunud lameepiteel epidermisest, epithelium squamosum 

 stratificatum cornificatum 
 H & E 

 

Mitmekihiline sarvestunud lameepiteel katab inimese naha pinda ja kannab nimetust epidermis. 

Epidermis koosneb enamasti neljast kihist, kuid peopesade ja jalataldade epidermis sisaldab lisaks 

veel ka läikekihti. 

Sarvkiht, stratum corneum – pindmine sarvestunud rakkude kiht, raku tuum on hävinud, 

tsütoplasmas hulgaliselt keratiini. 

Läikekiht, stratum lucidum – tugevalt värvunud riba, rakud pole eristatavad. 

Sõmerkiht, stratum granulosum – piklikud, hävivate tuumadega rakud, mis sisaldavad 

keratohüaliini sõmeraid. 

Ogakiht, stratum spinosum – hulknurksed väikeste ogataoliste jätketega rakkude kiht. 

Basaalkiht, stratum basale – prismaatilised, piklike tuumadega rakud paiknevad 

basaalmembraanil. 

 

 

 Transitoorne epiteel kusejuha sisepinnalt, epithelium transitionale 
 Karmiin-pikroindigokarmiin 

 

Transitoorse epiteeli rakkude kuju muutub vastavalt organi täitumisastmele. Transitoorses epiteelis 

eristatakse kolme kihti: 

Pindmine kiht, stratum superficiale – suured, paralleelselt epiteeli apikaalsele pinnale paiknevate 

tuumadega rakud.  

Vahekiht e intermediaalkiht, stratum intermedium – hulknurksed rakud, apikaalne osa on kumer, 

basaalne osa tungib kiiluna all asetsevate rakkude vahele. 

Basaalkiht, stratum basale – mõni rida basaalmembraanil paiknevaid intensiivselt värvuvate 

tuumadega rakke. 
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Mitmekihiline sarvestumata 
lameepiteel 
H & E 

Transitoorne epiteel  
Karmiin-pikroindigokarmiin 

Basaalkiht 
 

Intermediaalkiht   
 

Pindmine kiht 
 

Transitoorne epiteel 
 
Basaalmembraani asukoht 
 
Sidekude 

Läikekiht 
Sõmerkiht 
 
 
Ogakiht 
Basaalkiht 

Epidermis 
H & E 

Epiteel 

Pindmine 
kiht 
 
Ogakiht 
 
 
Basaalkiht 

Sarvkiht 
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Näärmeepiteel, epithelium glandulare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Skeemid: a - seroosne nääre; b - seromukoosne nääre 

 

 

 

 

           Seroosne liitnääre 
 Kõrvasüljenääre, gl. parotis 

 H & E  

 

Näärmete seroossed lõpposad koosnevad püramiidjatest rakkudest, mis moodustavad atsinuse. 

Näärmekomplekside valendik on väga kitsas, rakkude piirid hägused. Raku tsütoplasma on 

intensiivselt roosa, ümara kujuga tuumad violetsed. Raku apikaalses osas paiknevad sõmerad on 

põhjustanud tuumade basaalse asendi. Preparaadis on näha ka viimajuhade ristlõikeid. 

 

 

           Seromukoosne liitnääre 
 Keelealune süljenääre, gl. sublingualis 

 H & E  

 

Näärmete mukoossed lõpposad on torujad, kus sekretoorsed rakud võrreldes seroossetega on 

madalamad. Näärmekompleksi valendik on tunduvalt avaram ja hästi nähtav. Lapiku kujuga 

violetselt värvuvad rakutuumad on surutud vastu basaalmembraani. Raku apikaalse osa 

tsütoplasma värvub heledalt ning sisaldab sekretoorseid graanuleid. Produktiks on viskoosne 

limajas sekreet. Mukoossete lõpposade ümber asuvad poolkuudena seroossed osad nn seroossed 

külgkompleksid. Nende rakkude violetsed tuumad on ümarad, tsütoplasma intensiivselt roosa. 

Seroosne nõre jõuab valendikku mukoossete osade rakkudevaheliste kanalite kaudu. Preparaadis 

on näha ka viimajuhade ristlõikeid. 

24 

a 

Seroosne 
külgkompleks 

Mukoosne 
lõpposa 

b 



Keelealune süljenääre 
H & E 

Näärmekompleksi valendik 
 
 
Mukoosne lõpposa tuum (lapik) 
 
 
 
Seroosse lõpposa tuum (ümar) 

Näärmekompleksi valendik 
 
 
Mukoosne lõpposa 
 
Seroosne külgkompleks 
 
 
Näärmejuha ristilõige 

Kõrvasüljenääre 
H & E 

Rakutuum 
 
Näärmejuha epiteelirakud 
 
Atsinus 
  
 
 
Rakutuum 

Näärmejuha ristilõige 
 

Sidekude 

 
Seroossed lõpposad 
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SIDEKUDE 

 
Sidekude, textus connectivus jaotub mitmeks alaliigiks, mis kõik vaatamata ehituslikule 

heterogeensusele on mesenhümaalset päritolu.  Sidekudet iseloomustab rakkudevahelise aine e 

intertsellulaarsubstantsi suur hulk. Rakkudevahelises aines paiknevad ehituslikult ja talituslikult 

väga  eripalgelised rakud ning sidekoe kiud (kollageensed, elastsed ja retikulaarsed kiud), mis kõik 

on sulundunud põhiainesse. Erandina sidekoe kiud puuduvad veres ja  lümfis. 

Morfoloogiliselt jaotatakse sidekude kolmeks rühmaks: 

 1. Veri ja lümf  

 2. Pärissidekude 

 3. Skeletikude 

1. Veri ja lümf 

Vere ja lümfi korral on rakkudevaheline aine vedelas olekus ja kannab vastavalt vereplasma ja 

lümfiplasma nime. 

 

2. Pärissidekude 

Pärissidekude jaguneb kiudsidekoeks ja eriomadustega sidekoeks.  

Kiudsidekudedeks on kohev sidekude, textus connectivus fibrosus laxus ja tihe sidekude, textus 

connectivus fibrosus compactus. Tihedal sidekoel on omakorda kaks alavormi: vormitu tihe 

sidekude, textus connectivus fibrosus compactus irregularis ja vormunud tihe sidekude, textus 

connectivus fibrosus regularis.  

Eriomadustega sidekudedeks on mesenhüüm, mesenchyma, sültjas sidekude, textus mucosus, 

retikulaarne sidekude, textus connectivus reticularis ja rasvkude, textus adiposus. 

 

3. Skeletikude 

Skeletikoed jaotuvad kõhrkoeks, textus cartilagineus ja luukoeks, textus osseus. 

Kõhrkoe alaliikideks on omakorda: hüaliinne kõhrkude, textus cartilagineus hyalinus, elastne 

kõhrkude, textus cartilagineus elasticus ja fibroosne kõhrkude, textus cartilagineus fibrosus. 
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VERI JA VERELOOME, sanguis et hemopoesis 

 

Veri on vedel sidekoe alaliik, kus vererakud e vormelemendid paiknevad vedelas rakkudevahelises 

aines, mida nimetatakse  vereplasmaks. Uute vere vormelementide moodustumine e vereloome toimub 

vereloomeorganites, millisteks on punane luuüdi, tüümus, põrn ja lümfisõlmed.  

 

Vere vormelementide jaotus on järgmine:  

1. Erütrotsüüdid e punalibled  

2. Leukotsüüdid e valgelibled  

3. Trombotsüüdid e vereliistakud  

 

 

1. Erütrotsüüdid, erythrocyti 

Erütrotsüüte on ühes liitris veres 4-6x1012;  täiskavanud meestel on normaalselt 4,2-5,7x1012/L ja naistel 

3,9-5,2x1012/L.  

Erütrotsüüdid e punalibled on tuumata kaksiknõgusa kujuga rakud, kus puuduvad tüüpilised organellid 

ja mida täidab hapniku transportimisel osalev ja punase värvuse tagav hemoglobiin. Erütrotsüütide dia-

meeter on keskmiselt 7,5 µm.  

 

 

2. Leukotsüüdid, leucocyti 

Leukotsüüte e vere valgeliblesid on täiskasvanul normaalselt 3,5-10,5x109/L.  Leukotsüütidid on erütro-

tsüütidest suuremad tuuma sisaldavad ja aktiivselt liikuvad rakud. Nende läbimõõt varieerub 8-20 µm 

sõltuvalt konkreetsest alatüübist. Leukotsüüte jagatakse kahte rühma vastavalt spetsiifiliste sõmerate e 

graanultite sisaldusele või puudumisele tsütoplasmas: sõmeraid sisaldavad granulotsüüdid ja spetsiifi-

liste sõmerateta agranulotsüüdid.  Granulotsüüdid jagunevad omakorda sõltuvalt sõmerate 

värvumusomadustele neutrofiilseteks, eosinofiilseteks ja basofiilseteks granulotsüütideks. 

Agranulotsüütide seas eristatakse kahte alavormi: monotsüüdid ja lümfotsüüdid.  

 

Veres ringlevate leukotsüütide normaalne vahekord täiskasvanud inimesel on:  

 
A. GRANULOTSÜÜDID:   B. AGRANULOTSÜÜDID 

-Basofiilsed (0-1%)    -Monotsüüdid (3-7%);  

-Neutrofiilsed (55-65%);    -Lümfotsüüdid (20-30%).  

-Eosinofiilsed (1-5%).  

Lümfotsüütide seas eristatakse kolme funktsionaalselt erinevat alatüüpi: B-lümfotsüüdid, T-

lümfotsüüdid ja NK-rakud. Kuivõrd neid kolme lümfotsüütide vormi ei ole võimalik ainult morfoloogia 

alusel eristada, siis peab nende identifitseerimiseks kasutama kindlate pinnamarkerite määramist.  

 

3. Trombotsüüte e vereliistakuid on täiskasvanul veres 150-450x109/L. Vereliistakud on vere hüübimi-

ses osalevad korrapäratu kujuga 1-5 µm läbimõõduga ilma tuumata vere vormelemendid, mis on moo-

dustunud äranöördumise teel luuüdis olevatest suurtest hiidtuumsetest megakarüotsüütidest.  
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 Konna vere äigepreparaat 
H & E 

 

Tugeval suurendusel preparaati mikroskopeerides näeme, et konna erütrotsüüdid on ovaalse kujuga 

tuuma sisaldavad rakud. Konna erütrotsüütide piklikud tuumad värvuvad intensiivselt ja paiknevad 

raku keskosas.  Lisaks erütrotsüütidele on äigepreparaadis nähtavad heledalt värvuva tsütoplasmaga 

leukotsüüdid. 

 
 

Inimese vere äigepreparaat  
Pappenheim 

Preparaati tugeval suurendusel mikroskopeerides näeme igas vaateväljas arvukalt intensiivselt 

punaseks värvunud punaliblesid e erütrotsüüte. Inimese erütrotsüüdid on tuumata rakud, kus tuum 

on arengu käigus rakust välja tõugatud. Seetõttu küpsed erütrotsüüdid on omandanud kaksiknõgusa 

ketta kuju, nende tsentraalne osa on õhem ja värvub preparaadis heledamalt.  

Kui erütrotsüüte leiame vere äigepreparaadis arvukalt, siis valgeliblesid e leukotsüüte leidub 

preparaadis oluliselt vähem.  Leukotsüüte jaotatakse kaheks suureks grupiks: agranulotsüütideks 

(siia kuuluvad lümfotsüüdid ja monotsüüdid) ning granulotsüütideks (eosinofiilsed, neutrofiilsed ja 

basofiilsed granulotsüüdid). Leukotsüütidest kõige arvukamalt leidub preparaadis neutrofiilseid 

granulotsüüte, mille tsütoplasmas esineb väga peenike neutraalsete värvidega esiletulev sõmersus. 

Neutrofiilsete granulotsüütide rakutuuma kuju erineb noorematel ja vanematel rakuvormidel. Noorte 

neutrofiilsete granulotsüütide tuum on painutatud kepi kujuline, seetõttu nimetatakse neid ka 

kepptuumseteks neutrofiilideks. Vanemate rakuvormide tuum koosneb tavaliselt mitmest segmendist, 

mis on omavahel ühendatud peente niitjate struktuuridega. Sellise tuumaga rakke nimetatakse 

segmenttuumseteks neutrofiilideks ja nad moodustavad preparaadis enamuse neutrofiilsetest 

granulotsüütidest.  Kui neutrofiilseid granulotsüüte võib leida preparaadis arvukalt, siis teisi 

granulotsüüte esineb oluliselt harvem. Eosinofiilsed granulotsüüdid moodustavad 2-5% 

leukotsüütide üldarvust ja nende tsütoplasma sisaldab suuri, happeliselt (eosinofiilselt) värvuvaid 

sõmeraid  ning tuum koosneb enamasti 2-3 segmendist. Veelgi vähem on veres basofiilseid 

granulotsüüte (0-1 % leukotsüütide üldarvust), mille tsütoplasma sisaldab suuri, aluseliste värvidega 

intensiivselt värvuvaid sõmeraid. Rakutuum on ebakorrapärase kujuga, mitmest kohast 

sissenöördunult omandab tuum tihti S-tähe kuju.  Tingituna arvukatest suhteliselt suurtest 

basofiilsetest sõmeratest on preparaadis rakutuuma kuju jälgimine tavaliselt raskendatud. Erinevalt  

granulotsüütidest agranulotsüütide  (lümfotsüütide ja monotsüütide) tsütoplasma ei sisalda 

spetsiifilisi sõmeraid. Lümfotsüüdid on suhteliselt arvukad rakud preparaadis (20-30% 

leukotsüütidest), mida iseloomustab intensiivselt värvuv, ümara või kergelt ovaalse kujuga rakutuum.  

Tuuma ümbritseb kitsas hele tsütoplasmariba. Enamik praparaadis nähtavatest lümfotsüütidest on 

väikesed lümfotsüüdid, mille diameeter on ligilähedaselt võrdne erütrotsüütide omaga. Monotsüüte 

esineb preparaadis küll lümfotsüütidest mõnevõrra vähem (3-7% leukotsüütidest), kuid neid aitab ära 

tunda rakkude suur läbimõõt (äigepreparaadis võib monotsüütide diameeter olla isegi 20 µm) ja neile 

iseloomulik neerjas tuumakuju. Ekstsentriliselt paikneva neerukujulise tuuma ümber paikneb  kergelt 

basofiilne, preparaadis helesiniselt värvuv ja lümfotsüütidega võrreldes laiem tsütoplasmaala.   

Vereliistakud e trombotsüüdid on väikesed tuumata megakarüotsüütidest eraldunud  

tsütoplasmafragmendid, mille läbimõõt on ligikaudu 1-5 µm. Vereliistakutel eristatakse tsentraalset 

nõrgalt basofiilselt värvuvat granulomeeri ja heledamat perifeerset ala, mida nimetatakse 

hüalomeeriks.  Preparaadis on vereliistakud tihti nähtavad kokkukleepunud rühmadena.  
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Vere äigepreparaat 
Pappenheim 

Monotsüüdid 

Basofiilsed Neutrofiilsed  Eosinofiilsed 

Lümfotsüüdid 

GRANULOTSÜÜDID 

AGRANULOTSÜÜDID 

29 

ER 

LY 

ER—erütrotsüüdid 

LY—lümfotsüüt 

Konna vere äigepreparaat  
H & E 

Tr– trombotsüüdid 

Tr 

Tr 



Vereloome e hemopoeesi käigus toimub kõigi vere vormelementide moodustumine ja vastavalt 

jaotub vereloome erütropoeesiks e erütrotsüütide moodustumiseks, leukopoeesiks e leukotsüütide 

moodustumiseks ja trombopoeesiks e vereliistakute moodustumiseks. Täiskasvanud inimesel 

toimub erütrotsüütide, granulotsüütide, monotsüütide ja vereliistakute moodustumine punases 

luuüdis; lümfotsüütide loome toimub nii punases luuüdis kui ka lümfoidses koes (tüümuses, 

põrnas, lümfisõlmedes jne).    
  
 
 

 

Merisea punase luuüdi äigepreparaat  
Pappenheim  

 Punase luuüdi preparaati mikroskopeerime tugeval suurendusel. Punases luuüdis vaatleme  

järgmisi vereloomeridasid: erütropoeesi e erütrotsüütide moodustumist, granulopoeesi e 

granulotsüütide moodustumist ja trombotsütopoeesi e vereliistakute moodustumist.  

 Erütropoeesi rakurea esimese kõige noorema vormina on eristatav proerütroblast. 

Proerütroblastid on suure ümara kromatiinirohke tuumaga ja tugevalt basofiilselt värvuva 

tsütoplasmaga rakud. Nende jagunemisel moodustuvad basofiilsed ja polükromatofiilsed 

erütroblastid, mis on mõõtmetelt väiksemad ja sisaldavad intensiivselt värvuvat ümarat tuuma. 

Polükromatofiilsete erütroblastide  tsütoplasma värvub tänu hemoglobiini ladestumisele  

happeliste ja aluseliste värvide seguga (siit ka rakuvormi nimetus).  Järgmiseks rakuvormiks, mille 

tsütoplasma värvub tänu hemoglobiini suurele sisaldusele happeliste värvidega on normoblastid. 

Normoblastide läbimõõt on võrdne erütrotsüütidega, kuid need rakud sisaldavad veel tuuma.  Kui 

normoblastidest tuum tõugatakse välja muutuvad nad erütrotsüüdiks ja pääsevad vereringesse. 

 Granulopoeesi rakurea esimese rakuvormina otsime preparaadis promüelotsüüte.  

Promüelotsüütidele on iseloomulik suur ümar või ovaalne tuum, mida ümbritseb lai tsütoplasma 

riba, kus spetsiifilist sõmerust ei esine. Promüelotsüütide jagunemise tulemusena moodustuvad 

müelotsüüdid, kus rakutuum on ühelt küljelt selgelt sisserõhutud. Müelotsüütide tsütoplasma 

sisaldab juba spetsiifilisi sõmeraid. Vastavalt viimastele jaotuvad müelotsüüdid eosinofiilseteks, 

neutrofiilseteks ja basofiilseteks vormideks. Järgmine vorm on metamüelotsüüt, kus rakutuum 

on veelgi enam sisserõhutud, mistõttu tuum on muutunud neerukujuliseks. Metamüelotsüütidest 

kujunevad kepptuumsed ja seejärel segmenttuumsed granulotsüüdid.     

 Luuüdi preparaadis näeme veel megakarüotsüüte, hiidrakke suure, sagarastunud tuumaga. 

Megakarüotsüütidest moodustuvad pisikesed tuumata vere vormelemendid — trombotsüüdid e 

vereliistakud.  
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Punase luuüdi äigepreparaat 
Pappenheim 

1—proerütroblast 
2—polükromatofiilne erütroblast 
3—normoblast 
4—erütrotsüüt 
5—promüelotsüüt 

6—müelotsüüt 
7—metamüelotsüüt 
8—kepptuumne granulotsüüt 
9—segmenttuumne granulotsüüt 
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ERÜTROPOEES MÜELOPOEES 
(granulotsütopoees) 

Erütrotsüüt 
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Normoblast 

Polükromatofiilne erütroblast 

Proerütroblast 

Basofiilne erütroblast 

Granulotsüüt 

Metamüelotsüüt 

Müelotsüüt 

Promüelotsüüt 

Müeloblast 



 
 

PÄRISSIDEKUDE 
 

 

Pärissidekude, textus connectivus proprius jaguneb kiudsidekoeks ja eriomadustega 

sidekoeks.  

Kiudsidekude jaotub kaheks alatüübiks:  

1) kohev sidekude, textus connectivus fibrosus laxus 

2) tihe sidekude, textus connectivus fibrosus compactus 

Tihedal sidekoel on kaks alaliiki: tihe vormitu e sassiskiuline sidekude, textus connectivus 

fibrosus compactus irregularis ja tihe vormunud e paralleelkiuline sidekude, textus 

connectivus fibrosus regularis.  

Eriomadustega sidekoed on mesenhüüm, sültjas sidekude, retikulaarne sidekude ja 

rasvkude.  

Pärissidekude koosneb rakkudest ja rakkudevahelisest ainest e intertsellulaarsubstantsist. 

Intertsellulaarsubstants koosneb põhiainest ja kollageensetest, retikulaarsetest ning 
elastsetest kiududest. 

Rakkudest esineb pärissidekudedes kõige arvukamalt fibroblaste, mis on põhilised 

intertsellulaarsubstantsi moodustajad produtseerides nii põhiaine komponente kui ka sidekoe 

kiude. Teiseks enam esinevaks rakuvormiks pärissidekudedes on aktiivselt fagotsüteerivad 

makrofaagid. Lisaks fibroblastidele ja makrofaagidele leidub pärissidekudedes veel plasmarakke, 

nuumrakke e koebasofiile, rasvarakke, peritsüüte, pigmentrakke, aga ka hematogeenset päritolu 

rändrakke (granulotsüüdid ja lümfotsüüdid).  

Põhiaine olulisteks komponentideks on erinevad proteoglükaanid, glükoproteiinid ja 

glükoosaminoglükaanid.  
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KIUDSIDEKUDE 

 

 Kohev sidekude, textus connectivus laxus 

 H & E ja resortsiinfuksiin 

 

Preparaadi mikroskopeerimist alustame nõrgal suurendusel ja valime välja piirkonna, kus rakud ja 

kiud on eristatavad. Seejärel jätkame mikroskopeerimist tugeval suurendusel ja uurime kõigepealt 

sidekoe kiude - kollageenseid ja elastseid. Kollageensed kiud värvuvad heledamalt, moodustavad 

kimpe ja nende piirjooned võivad olla küllaltki hägused. Elastsed kiud värvuvad tumesiniselt, 

kiud on hästi peened ja paiknevad preparaadis üksikult. Kohev sidekude on rakurohke kude, kõige 

rohkem näeme preparaadis fibroblaste. Fibroblastid paiknevad tavaliselt kollageensete kiudude 

läheduses või kiudude peal. Fibroblastide tuumad on piklikovaalsed, rakk on ebakorrapäraste 

piiridega. Paigalised makrofaagid e histiotsüüdid on teine suur grupp rakke kohevas sidekoes. 

Histiotsüüdid on väga erineva kujuga rakud, nende tuum võib olla ümar, ovaalne või 

neerukujuline. Kogu histiotsüütide tsütoplasma on vakuoliseeritud.   

  

 

 

        Tihe sassiskiuline sidekude sõrmenahast, textus connectivus compactus typus 

 irregularis 

 H & E või Heidenhaini raudhematoksüliin 

 

Sõrmenahas uurime epiteeli all paiknevat kihti - pärisnahka e dermist.  

Dermises eristatakse õhukest papillaarkihti ja selle all paiknevat laiemat retikulaarkihti, mille 

moodustab tihe sassiskiuline sidekude. Uurides tugeval suurendusel retikulaarkihti, näeme suurt 

hulka kollageensete kiudude kimpe, mis on orienteeritud erinevates suundades. Kollageensete 

kiudude kimpude vahel on vähesel hulgal amorfset põhiainet. Erinevalt kohevast sidekoest on 

tihedas sidekoes vähe rakke. Põhiliselt võime preparaadis näha fibroblastide ning makrofaagide 

tuumi.  

 

 

 

 Tihe korraskiuline e paralleelkiuline sidekude kõõlusest, textus connectivus  

 compactus typus regularis 

 H & E  

 

Tihe korraskiuline sidekude esineb kõõlustes, ligamentides ja aponeuroosides. Domineerivaks 

komponendiks selles koes on paralleelselt paiknevad kollageensed kiud. Kollageensete kiudude 

vahel on vähesel hulgal fibrotsüütide tuumi. Kõõlustes nimetatakse neid rakke ka 

kõõluserakkudeks. 
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Kohev sidekude 
H & E ja resortsiinfuksiin 

Tihe sassiskiuline sidekude 
Heidenhaini raudhematoksüliin 

Tihe korraskiuline sidekude 
H & E  

Kollageensete kiudude kimbud 
 
Fibrotsüüdid 

Kollageensete kiudude 
kimbud 

Elastsed kiud 
 
Histiotsüüt (makrofaag) 
 
Fibroblast 
 
Kollageensete kiudude kimbud 
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ERIOMADUSTEGA  SIDEKUDE 

 

 Sültjas sidekude, textus mucoideus 

 H & E  

 

Preparaat on valmistatud viiekuise inimloote nabaväädist. Alustame mikroskopeerimist nõrgal 

suurendusel ja otsime preparaadis  nabaväädi veresoontest eemalseisva koha. Tugeval suurendusel 

näeme haralisi rakke, milliseid nimetatakse fibroblastoidseteks rakkudeks. Sültja konsistentsiga 

intertsellulaarsubstantsi nimetatakse veel Whartoni süldiks. Hiljem, vanema loote nabaväädis 

hakkavad fibroblastoidsed rakud sünteesima kollageeni ja koes võib siis leida kollageenseid kiude, 

mida selles preparaadis veel näha ei ole. Sültjas sidekude esineb ainult lootel ja vastsündinul 

nabaväädis, täiskasvanud inimesel seda kude organismis ei ole. 

 

 

 Retikulaarne sidekude, textus reticularis 

 H & E  

 

Preparaat on valmistatud inimese mesenteriaallümfisõlmest. Nõrgal suurendusel otsime välja koha, 

kus on võimalikult vähe lümfotsüüte. Tugeval suurendusel uurime haralisi retikulaarrakke. 

Retikulaarrakkudel on suur, ümar tuum ja pikad jätked. Rakud moodustavad lümfisõlmes laialdase 

võrgustiku.  

  

 

 Rasvkude, textus adiposus 

 H & E  

 

Preparaat on valmistatud inimese neerupealisest, seda organit ümbritseb rohke rasvkude. 

Preparaati mikroskopeerime tugeval suurendusel ja näeme, et rasvarakkude suurus on väga erinev 

ja rakku täidab üks rasvatilk. Kuivõrd preparaadi valmistamise käigus on lipiidid lahustunud, siis 

suurest rasvatilgast on säilunud ainult hele värvumata tühik. Kujult on kõik rakud ümarad, rakus 

on vähe tsütoplasmat, lame tuum on surutud raku perifeeriasse.  

 

 

 Nuumrakud roti tüümuse sagarikevahelises sidekoes 
 Värvitud Brachet´ järgi 

 

Preparaati mikroskopeerime tugeval suurendusel ja tüümuse sagarike vahel sidekoes näeme 

intensiivselt punaselt värvunud koebasofiile e nuumrakke. Rakud on ümarad või piklikuma 

kujuga, ümar tuum värvub intensiivselt ja tsütoplasmas näeme suuri sõmeraid. Sõmerad värvuvad 

basofiilselt, nad sisaldavad bioloogiliselt aktiivseid aineid, mis väljutatakse rakust 

degranulatsioonil.  
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Sültjas sidekude  
H & E  

Retikulaarne sidekude  
H & E  

Rasvkude 
H & E  

Nuumrakud 
Värvitud Brachet`järgi 

Haralised rakud 
 
Põhiaine 

Retikulaarrakk 

 

 

Lümfotsüüt 

 

Degranuleeruv 

nuumrakk 

 

Nuumrakk 

Tsütoplasma kiht 
 
Rasvaraku tuum 
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KÕHRKUDE 

 

Kõhrkude, textus cartilagineus on peamiselt toestusfunktsiooniga tihedakonsistentsiline sidekoe 

vorm,  mis koosneb  kondrotsüütidest ja kõrgelt spetsialiseeritud rakkudevahelisest substantsist 

e ekstratsellulaarmaatriksist. Viimane on väga ulatuslik hõlmates üle 95% kõhrkoest moodustu-

nud kõhrede mahust ja tagab kõhredele iseloomuliku suure survetaluvuse.  Erinevalt teistest side-

koeliikidest on  kõhrkude veresoontevaba, mistõttu toitained peavad jõudma kõhrerakkudeni kõhri 

katvates kõhreümbristes e perikondrites olevatest veresoontest (liigeskõhredel, erinevalt teistest 

kõhredest, kõhreümbris puudub ja toitumine toimub liigeste sünoviaalvedeliku vahendusel). Toit-

ainete difundeerimist soodustab kõhrkoe ekstratsellulaarmaatriksi väga kõrge veesisaldus tänu kol-

lageensete kiudude (peamiselt kollageen II) ja glükoosaminoglükaanide optimaalsele vahekorrale. 

Kõhrerakud e kondrotsüütidid paiknevad põhiaines olevates erilistes õõnsustes – kõhreõõntes. 

Kõhre põhiaine moodustab kondrotsüütide ümber õhukesi kõhrekihne, mis värvumuselt ja valgus-

murduvuselt erinevad ülejäänud põhiainest. Kondrotsüüdid moodustavad mitmest rakust koosne-

vaid gruppe, mida nimetatakse isogeenseteks gruppideks. Isogeensed grupid on tekkinud kõhre 

arengu käigus üheainsa kõhreraku korduvate jagunemiste tulemusel.  

Kõhrkude esineb kolme vormina:  

1. Hüaliinne kõhrkude, textus cartilagineus hyalinus 

2. Elastne kõhrkude, textus cartilagineus elasticus 

3. Fibroosne kõhrkude, textus cartilagineus fibrosus  

 

1. Hüaliinne kõhrkude on inimesel enamesinevaks kõhrkoe liigiks. Hüaliinsest kõhrkoest  moo-

dustab areneva embrüo esmane e primordiaalne skelett. Täiskasvanud inimesel moodustab 

hüaliinne kõhrkude nina- ja roidekõhred, liigeskõhred, kõri kilp- ja sõrmuskõhr, trahheas 

trahheaalrõngad ning suuremates bronhhides kõhrkoe plaadikesed. Hüaliinsest kõhrkoest kõhred 

(välja arvatud liigeskõhred) on kaetud perikondriga, perichondrium. Perikondris eristatakse kahte 

kihti – välimine ja sisemine. Välimise kihi moodustab tihe kiududerohke sidekude koos veresoon-

tega. Sisemine, rakurohke kiht, on rikas kondroblastide ja prekondroblastide sisalduse poolest. 

Kõhreümbrise all kõhre ülemises kihis paiknevad noored piklikud kondrotsüüdid, sügavamates 

kihtides on rakud ümarama kujuga. Rakud paiknevad põhiaines moodustunud ümarates õõnsustes 

– kõhreõõntes, lacunae cartilagineae. Ümber kondrotsüütide paiknev õhuke triipu meenutav ala 

värvub preparaatides basofiilselt ning seda struktuuri nimetatakse kõhrekihnuks. Kõhrerakke 

ümbritsev põhiaine on preparaatides samuti nähtav intensiivsemalt värvununa ning kannab nime-

tust rakuõu e rakuterritoorium. Rakuterritoriumite vahel paikneb interterritoriaalsubstants, mis 

sisaldab hulgaliselt II tüüpi kollageenkiude.  

2. Elastne kõhrkude esineb elastsust vajavates struktuurides – kõrvalestakõhres, väliskuulme-

käigu kõhres, kõripealise e epiglottise kõhres, väikeste bronhide kõhretükikestes jne. Kude sisaldab 

lisaks II tüüpi kollageensetele kiududele veel kolmemõõtmelist võrgustikku moodustavaid elast-

seid kiude. Rakud paiknevad üksikult või moodustavad paarikaupa kõhreõõntes asetsevatest 

kondrotsüütidest isogeenseid gruppe.  

3. Fibroosne kõhrkude on üleminekuvorm tiheda sidekoe ja hüaliinse kõhrkoe vahel. Fibroosse 

kõhrkoe põhimassi moodustavad paralleelselt paiknevate kollageensete (kollageen tüüp I ja II) kiu-

dude kimbud. Kondrotsüüdid paiknevad kõhreõõntes tavaliselt üksikult või moodustavad väikseid 

isogeenseid gruppe.  
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LUUKUDE, textus osseus 
 

Luukude on luudes esinev toestava funktsiooniga sidekoeliik, mida iseloomustab rakkudevahelise 

substantsi mineraliseerumine.  

 

Luukude esineb kahe vormina: 

1. Lamellaarne e õhikuline luukude, textus osseus lamellaris 

2. Põimikluukude, textus osseus reticulofibrosus 

 

Põhiline luukoe liik on lamellaarne luukude, põimikluukude esineb embrüonaaleas ülemineku-

vormina ja täiskasvanul leidub seda ainult väga üksikutes kohtades.  

 

Luukude koosneb luurakkudest ja rakkudevahelisest ainest, milles nii kollageensed kiud kui 

amorfne põhiaine on mineraliseerunud. Luurakud e osteotsüüdid on haralised rakud, mis paik-

nevad luulakuunides. Osteotsüütide jätked paiknevad omakorda luukanalikestes. Osteotsüüdid 

tekivad noortest luukudet moodustavatest osteoblastidest. Kolmandaks luukoes esinevaks raku-

liigiks on suured hulgituumsed osteoklastid. Need on makrofaagid, mis on võimelised luukudet 

lõhustama.  

Täiskasvanu veevaba luusubstants sisaldab 30-40% orgaanilisi aineid ja 60-70% mineraalaineid. 

Lapseeas on mineraalainete sisaldus peaaegu kaks korda väiksem. Mineraalainetest on peamised 

kaltsiumfosfaat (85%) ja kaltsiumkarbonaat (10%). Vähemal määral leidub kaltsium- ja naatrium-

kloriidi, magneesiumfosfaati jt. 

  

 Lamellaarne luukude esineb kahe vormina:  
1) plinkollus, substantia compacta esineb  pikkade luude diafüüsis ja lamedate luude väliski-

his. Plinkollus koosneb osteonide e Haversi süsteemist;  

2) käsnollus, substantia spongiosa esineb pikkade luude mõlemas otsas, lühikestes luudes 

(käsnluud) ja lamedate luude keskosas. Käsnollus koosneb luupõrkadest ja ei moodusta 

osteonide süsteemi.  

 

Haversi süsteem e osteon on silindriline struktuur, mille pikitelg on paralleelne luu pikiteljega. 

Osteoni keskele jääb osteoni e tsentraal e Haversi kanal, kus kohevas sidekoes kulgevad luud 

toitvad veresooned ja ka närvikiud. Osteoni kanaleid ühendavad neile ristisuunaliselt paiknevad 

perforeerivad e Volkmanni kanalid. Osteoni kanalit ümbritsevad kontsentrilised luulamellid 

(osteoni lamellid), kusjuures ühe lamelli piires paiknevad kollageensed kiud enam-vähem paral-

leelselt. Osteotsüüdid paiknevad lamellide vahel olevates luulakuunides ja on omavahel ühendu-

ses luukanalikestega, kus paiknevad osteotsüütide jätked. Lisaks osteoni lamellidele esinevad 

veel välimised ja sisemised üldlamellid, mis katavad luu kompaktollust selle sise- ja välispinnal 

ning osteonite vahele jäävad interstitsiaalsed e vahelamellid, mis kujutavad endast osaliselt hä-

vinud osteonite fragmente.  

Luud katab väljastpoolt periost e luuümbris ja luuüdi õõne poolt endost. Periost on õhuke tiheda 

sidekoe kiht, mille sisemine kiht on osteogeenne, välimine e fibroosne kiht koosneb peamiselt 

pikisuunalistest kollageensetest kiududest. Fibroossest kihist tungivad jämedad ristisuunalised 

kiud perforeerivate e Sharpey kiududena luusubstantsi. Endostiks on õhuke sidekoeline kest, 

mis sisaldab osteoblaste, aga ka osteoklaste. 
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Hüaliinne kõhrkude,  textus cartilagineus hyalinus 

H & E  

Trahhea preparaadist otsime nõrgal suurendusel kondrofibrooskesta, milles paiknevad  

hüaliinsest kõhrkoest struktuurid – trahheaalrõngad. Tugeval suurendusel näeme, et 

hüaliinses kõhres esinevad rakud - kondrotsüüdid ja rakkudevaheline substants. 

Kondrotsüüdid paiknevad trahheaalrõnga servades üksikult, keskel aga moodustuvad mitme-

rakulised grupid, mida nimetatakse isogeenseteks gruppideks. Vanemas koes võib ühes 

isogeenses grupis olla 4-5 rakku, nooremates kaks kondrotsüüti. Rakud on elupuhuselt põis-

jad, ümara tuumaga, kuid preparaatide valmistamise käigus on nad deformeerunud ja näevad 

välja seest tühjadena. Intertsellulaarsubstants värvub basofiilselt, seda eriti ümber 

isogeensete gruppide. Selline intensiivselt värvunud piirkond kannab nimetust kõhreterri-

toorium, ülejäänud piirkonda nimetatakse interterritoriaalsubstantsiks. Ümber kõhreõõnte 

nõrgemalt värvuv ala kannab nimetust kõhrekihn. Hüaliinne kõhrkude sisaldab suurel hul-

gal kollageenseid kiude, mis paiknevad ümber isogeensete gruppide, kuid selle värvinguga ei 

ole kiud preparaadis nähtavad. 

Elastne kõhrkude, textus cartilagineus elasticus  

Resortsiinfuksiin  

Epiglottisest valmistatud preparaadis näeme samasuguseid ehituslikke komponente nagu 

hüaliinses kõhrkoes, kuid nende vahekord on mõnevõrra erinev. Isogeensed grupid on elast-

ses kõhrkoes väiksemad ja koosnevad ainult kahest kondrotsüüdist, palju kondrotsüüte 

paikneb ka üksikult. Rakkudevahelises substantsis näeme lisaks kollageensetele kiududele 

ka palju peeni elastseid kiude, mis moodustavad laialdase võrgustiku. Elastsed kiud paikne-

vad ümber isogeensete gruppide, kuid ei sisene kõhreterritooriumile.  

Fibroosne kõhrkude, textus cartilagineus fibrosus  

H &  E  

Preparaat on valmistatud põlvemeniskist. Fibroosset kõhrkude võib pidada üleminekuvor-

miks tiheda sidekoe ja kõhrkoe vahel. Koes paiknevad kollageensete kiudude kimbud ja 

kondrotsüüdid.  Erinevalt teistest kõhrkudedest ei moodusta kondrotsüüdid fibroosses kõhr-

koes isogeenseid gruppe, vaid paiknevad reeglina üksikult. 
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Hüaliinne kõhrkude 
H & E  

Elastne kõhrkude 
Resortsiinfuksiin 

Fibroosne kõhrkude 
H & E  

Perikonder 
Tsoon, kus paiknevad põhiliselt 
kondroblastid. Nõrgalt 
väljakujunenud kõhreterritooriumid 
 
 
 
 
Kondrotsüüte sisaldav tugevalt 
väljakujunenud 
kõhreterritooriumitega tsoon 

Elastsete kiuduide võrgustik 

 
Kondrotsüüdid (isogeenseid gruppe 
vähem võrreldes hüaliinse kõhrkoega) 

Kondrotsüüdid (isogeenseid gruppe vähe) 
 
Kollageensete kiudude kimbud 

Interterritoriaalsubstants 

Kondrotsüütidest moodustunud 

isogeenne grupp 

 

Kõhreterritoorium 
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 Toruluu ristilihv  
 Hapufuksiin  

 

Tutvume selles preparaadis lamellaarse luukoe morfofunktsionaalse ühikuga - osteoniga. Osteonid 

on ristlõikes ovaalse või ümara kujuga.  

Osteoni  keskel paikneb osteoni e Haversi  e tsentraalkanal, milles paiknevad luud toitvad 

õhukeseseinalised veresooned ja neid ümbritsev kohev sidekude. Osteonide  Haversi  kanaleid 

ühendavad omavahel perforeerivad e Volkmanni  kanalid, selline võrgustik tagab luule ühtlase 

verevarustuse. Osteoni kanalit ümbritsevad kihiti osteoni lamellid. Lamellide vahele jäävad 

lakuunid, mis elupuhuselt sisaldavad luurakke – osteotsüüte. Naaberlakuunid on omavahel 

ühenduses luukanalikestega, kus elupuhuselt paiknevad luurakkude jätked. Selline kanalikeste 

süsteem on ühenduses osteoni kanaliga ja nii tagatakse kogu osteoni troofika. 

Luukude on pidevas ümberehitumises, osa osteone hävib ja uusi osteone moodustub juurde. 

Sellepärast paiknevad osteonide vahel varem esinenud osteonidest jäänud nn vahelamellid. Kogu 

luud ümbritsevaid lamelle nimetatakse generaallamellideks. 

 

 

 Dekaltsineeritud toruluu pikilõik 
 H & E  

 

Preparaati mikroskopeerime nõrgal suurendusel. Osteonid on tabatud pikisuunas, seega on 

pikisuunas tabatud ka Haversi kanalid. Otsime ka Haversi kanaleid ühendavaid Volkmanni 

kanaleid. Osteoni lamellide üle saab otsustada peamiselt korrapäraselt Haversi kanaliga 

paralleelselt paiknevate osteotsüütide ahelate põhjal. 
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Dekaltsineeritud toruluu pikilõik 
H & E  

Toruluu ristilihv 
Hapufuksiin 

Luulakuunid 
 
 
 
 
Osteoni e Haversi 
kanal 
 
Osteoni lamellid 
 
 
Luukanalikesed 

Perforeeriv e Volkmanni kanal 
 
 
 
Osteoni e Haversi kanal 
 
 
Osteotsüüdid 
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 LUUDE ARENEMINE 
 

Luukude areneb kahel viisil:  
1) vahetult mesenhüümist. Sellisel viisil tekivad nn katteluud (koljulaeluud, enamik näoluid 

ja rangluu) ja protsessi nimetatakse desmaalseks e intramembranoosseks ossifikatsiooniks. 
2) kõhreliste “luumudelite” (primordiaalse skeleti) luukoega asendumisel. Sellisel viisil 

tekivad nn asendusluud (enamik skeleti luudest). Protsessi nimetatakse kondraalseks 

ossifikatsiooniks. Kõhre asendumine luukoega toimub kahel viisil: kõhre pinnal e 

perikondraalselt ja kõhre sees e en(do)kondraalselt. Esmalt tekib luu diafüüsi ümber 

perikondraalne luumansett, mistõttu kõhre toitumine häirub ja põhiaine kaltsifitseerub – tekib 

luustumistuum e ossifikatsioonitsenter. Seejärel mesenhümaalne kude tungib 

periostaalpungana läbi luumanseti. Mesenhümaalsed rakud diferentseeruvad osteoblastideks 

ja algab enkondraalne ossifikatsioon. Diafüüsi tekib üdiõõs, mis täitub primaarse luuüdiga. 

Luustumine laieneb pidevalt epifüüside suunas. Luustumispiirkonna naabruses on kõhrkude 

muutunud. Luustumis- e ossifikatsioonitsoonist eemal on kõhrerakud pundunud, 

hüpertrofeerunud ja reastunud sammasteks. Järgmises tsoonis kõhrerakud paiknevad hästi 

tihedalt - see on kasvutsoon, kus kõhrerakud intensiivselt jagunevad. Analoogselt 

luustumistuumadele diafüüsis tekivad hiljem ossifikatsioonitsentrid ka epifüüsides ja diafüüsi 

ning epifüüsi vahele jäävad ainult kõhrelised epifüüsiplaadid. Viimased võimaldavad luude 

pikikasvu ja nende läbimurdumisel lakkab luude kasv (ühtlasi ka kogu organismi kasv). 

Luude jämedamaks kasvamine toimub pealistumise e apositsiooni teel perikondraalse 

ossifikatsiooni arvel. 
 
 Aseluu areng 
 Karmiin-pikroindigokarmiin 

Preparaat on valmistatud loote sõrmefalangidest pikilõikes.  

Vaadeldavas preparaadis toimub asendusluu arenemine enkondraalsel ossifikatsioonil. 

Embrüonaalperioodis mesenhüümist diferentseerub hüaliinne kõhrkude, mis moodustab tulevasele 

luule kõhrelise mudeli. Kõhreala ümbritseb perikonder, mille arvel kõhreline mudel mõõtmetelt 

suureneb. Samas aga ainevahetuse puudulikkus põhjustab diafüüsi osas kõhrkoe degenereerumist ja 

hävimist. Järgnevalt moodustub diafüüsi ümber järk-järgult paksenev ja epifüüside suunas kasvav 

luuline mansett. Sellist luukudet nimetatakse perikondraalseks luuks. Perikondraalse luu 

perforeerib veresoon koos mesenhüümi ja teiste kambiaalsete rakkudega (adventitsiaalrakud). 

Järgneb kõhrkoe lõplik hävimine diafüüsi ulatuses. Moodustub veresoonte ja mitmes suunas 

diferentseerumisvõimelistest mesenhümaalsetest rakkudest täitunud primaarne luuüdiõõs. Luu 

otstes hüaliinne kõhrkude säilib ja seal toimub pidev kõhrerakkude paljunemine. Primaarse üdiõõne 

suunas aga toimub kõhrerakkude ümberpaigutumine. Esialgselt asetuvad nad luu pikiteljega 

paralleelsetesse sammastesse. Järgnevad düstroofilised muutused kõhrerakkudes, mis väljenduvad 

nende puhitumises. Edasi kõhrerakud üldse hävivad, küll aga säilib intertsellulaarsubstants. 

Viimane mineraliseerub. Selliste mineraliseerunud põhiaine väätide ümber paigutuvad 

mesenhüümirakkudest diferentseerunud osteoblastid, millised alustavad luu mineraliseerumata 

põhiaine – osteoidse koe – sünteesimist. Jäädes enda poolt sünteesitud osteoidsesse koesse, 

kaotavad osteoblastid funktsionaalse aktiivsuse ja nii moodustuvad osteotsüüdid. Järgnevalt 

osteoidne kude mineraliseerub ja saame tüüpilise enkondraalse luukoe. Protsess ei ole aga lõplik. 

Toimuvad ümberehituslikud protsessid luus. Osa luust lammutatakse makrofaagitüüpi 

paljutuumsete hiidrakkude – osteoklastide poolt. Nimetatud rakud asetsevad enda poolt 

resorbeeritud luusse moodustuvates erosioonilakuunides. 

Luu otstesse jäävasse hüaliinsesse kõhrkoesse tungib samuti veresoon, mis põhjustab hüaliinse 

kõhre koldelise hävimise. Sellisel viisil moodustuvad luustumistuumad. 

Luukoe reparatiivses regeneratsioonis toimuvad vigastuskohas põhimõtteliselt samasugused 

koeprotsessid nagu luukoe arenemisel (intramembranoosne ja enkondraalne ossifikatsioon). 
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Aseluu areng 
Karmiin-pikroindigokarmiin 
 

Aseluu areng 
H & E  

 
 
Kõhrerakkudest sambad 

Hüpertrofeerunud kõhrerakud 

 
Kõhrerakkude hävimine 

Enkondraalne luu 

 

 
Primaarne luuüdiõõs             
 
Perikondraalne luu 
 

Kondrotsüütide paljunemise tsoon 

 

Kõhrerakkudest sammaste tsoon 

 

Hüpertrofeerunud kondrotsüütide tsoon 
 

Kõhrerakkude hävimise tsoon 
(intertsellulaarsubstants väätidena säilinud) 

Osteoblastid 

 
Enkondraalne luu 

Kõhrerakkude sambad 
 
 
Hüpertrofeerunud kondrotsüüdid 
 
 
Hävivad (puhitunud) kondrotsüüdid 
 
Enkondraalne luu 
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LIHASKUDE 

 

Lihaskoele on iseloomulik rakkude kokkutõmbumise võime, mille tagab kontraktiilsete valkude 

sisaldus. Kõik lihasrakud arenevad mesodermi erinevatest osadest, ainult müoepiteliaalsed rakud 

mõnedes näärmetes ja silma vikerkesta lihased on ektodermaalset päritolu.  

 

Eristatakse kolme struktuurselt ja funktsionaalselt erinevat lihaskoe tüüpi  
 1) silelihaskude, textus muscularis nonstriatus s levis 
 2) skeletilihaskude, textus muscularis striatus skeletalis 
 3) südamelihaskude, textus muscularis striatus cardiacus 
 

Lihasrakkude mitmetel organellidel on paralleelsed nimetused. Nii nimetatakse tsütoplasmat 

sarkoplasmaks, siledapinnalist endoplasmaatilist retiikulumi sarkoplasmaatiliseks 

retiikulumiks ja rakumembraani sarkolemmiks.  

Sarkoplasma sisaldab silinderjaid müofibrille, mis koosnevad vaheliti paiknevatest aktiini- ja 

müosiinifilamentidest. Peened aktiinifilamendid sisaldavad lisaks aktiinile veel tropomüosiini ja 

troponiini, jämedad müosiinifilamendid aga koosnevad peamiselt müosiinist. 

 

1) silelihaskude on tahtele allumatu lihaskoe liik, mis esineb peamiselt seedekanali, 

hingamisteede, kuse- ja suguorganite ning vere- ja lümfisoonte seinas. Silelihaskude koosneb 

käävjatest rakkudest, milledel puudub valgusmikroskoobis sedastatav ristivöötsus. 

Silelihasrakkude pikkus varieerub 20 µm väikestes veresoontes kuni 500 µm rasedusaegses 

emakas. Iga rakk sisaldab ühte tuuma, mis paikneb raku kõige jämedama osa keskel. Võimalikult 

tiheda rakkude paiknemise huvides asuvad naaberrakkude peened tipuosad kohakuti 

naaberrakkude jämedate keskosadega. Aktiinist ja müosiinist müofilamentidele lisaks leidub 

silelihasrakkudes vahepealse diameetriga (10 nm) desmiinist ja vimentiinist koosnevaid filamente.  

2) skeletilihaskude on meie tahtele alluv ristivöötsusega lihaskoe liik, mis tagab keha 

liikumisvõime. Viimane on tagatud skeletilihaskiudude kinnitumisega luustikule. Skeletilihaskoele 

identse ehitusega on mõned skeletiga mitte seotud lihased nagu silma-, keele- ja neelulihased ning 

vahelihas ehk diafragma. Skeletilihaskiud koosneb pikkadest silinderjatest hulgituumalistest 

lihaskiududest, kusjuures rakutuumad paiknevad kius perifeerselt vahetult sarkolemmi all. 

Skeletilihaskiududes sedastatav ristivöötsus on tingitud heledamalt ja tumedamalt värvuvate 

vöötide korrapärasest vaheldumisest. Tumedaid vööte nimetatakse A-vöötideks ehk 

anisotroopseteks* vöötideks, heledaid vööte aga I-vöötideks ehk isotroopseteks** vöötideks. 

Skeletilihaskiud sisaldavad müofibrille, kus erinevalt silelihasrakkudele aktiinist ja müosiinist 

filamendid paigutuvad korrapäraselt asetsedes paralleelselt üksteise suhtes osalises ülekattes. 

Selline müofilamentide paigutus tingib müofibrillide ristivöötsuse, millest omakorda on tingitud 

skeletilihaskiudude vöödilisus ehk A- ja I-vöötide vaheldumine. 

3) südamelihaskude on meie tahtele allumatu müokardi ehk südame lihaskesta moodustav 

lihaskoe liik. Südamelihaskude koosneb üksikutest väljavenitatud umbes 80 µm pikkustest 

hargnevatest südamelihasrakkudest ehk kardiomüotsüütidest. Südamelihasrakud liituvad 

omavahel otsakuti vahe- ehk seostusdiskide abil, seetõttu erinevalt skeletilihaskiududest on 

südamelihaskiud moodustunud individuaalsetest lihasrakkudest. Südamelihasele on samuti 

iseloomulik ristivöötsus, mille aluseks on täpselt sama kontraktiilsete filamentide korrapärane 

paigutus nagu skeletilihaskoeski. Erinevalt skeletilihaskiududest on südamelihaskiududes 

rakutuumad paigutunud kiu keskele ja tingituna südamelihasrakkude hargnevale iseloomule 

esinevad südamelihaskiudude vahel anastomoosharud. Lisaks müokardi põhiosa moodustavale 

töömuskulatuurile leidub südames ka spetsialiseerunud lihasrakke, mis moodustavad südame 

juhtesüsteemi. Juhtesüsteemi kuuluvad müotsüüdid on kohastunud impulsi ülekandele ja 

sisaldavad suhteliselt vähe müofibrille.  

____ 
  *  Anisotroopseteks vöötideks nimetatakse tugevasti valguse polarisatsioonitasandit muutvaid vööte 

**  Isotroopseteks vöötideks nimetatakse valguse polarisatsioonitasandit mittemuutvaid vööte 
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 Silelihaskude piki- ja ristilõikes 
 PAS-reaktsioon + van Gieson 

 

Peensoole mikroskopeerimisel tuleb üles leida organi lihaskest. Viimane tuleb seada vaatevälja 

selliselt, et oleks samaaegselt nähtav nii sisemine tsirkulaarne kui ka välimine pikisuunaline 

lihaskiht. Tugeval suurendusel näeme sellisel juhul silelihasrakke nii piki- kui ristilõikes. Näeme, 

et silelihasrakud on pikad ahenevate otstega rakud, kusjuures ühe lihaskihi piires paiknevad rakud 

ühes suunas tihedalt üksteise kõrval. Silelihasraku tuuma kepjas kuju on hästi näha pikilõikes 

tabatud lihaskihis, samas tuuma tsentraalne asetsus on selgelt näha ristilõikes olevates rakkudes. 

Silelihasrakkude ristilõiked on enamasti ebakorrapäraselt polügonaalsed, olles läbimõõdult 

suuremad raku keskosas ja oluliselt väiksemad otstes. Silelihasrakke ümbritsevad sidekoelised 

kollageensetest, elastsetest ja retikulaarsetest kiududest koosnevad membraanid. 

Silelihasrakkude sarkoplasmas kulgevad niitjad müofibrillid antud värvinguga esile ei tule. 

 

 

 Skeletilihaskude pikilõikes 
 Weigerti hematoksüliin 

 

Skeletilihaskoe pikilõikepreparaadis näeme pikki paeljaid lihaskiude. Tugeval suurendusel ilmneb 

kiudude iseloomulik ristivöötsus, näeme korrapäraselt vaheldumas tumedamaid A-vööte ja 

heledamaid I-vööte. Tuumad paiknevad skeletilihaskiu servades. 

 

 

  

 Südamelihaskude piki- ja ristilõikes 
 Heidenhaini raudhematoksüliin 

 

Ühe katteklaasi all on kaks erinevat lõiku südamelihasest. Ühes lõigus on südamelihaskiud tabatud 

peamiselt pikisuunas, teises aga ristisuunas. Tugeval suurendusel näeme pikilõikes tabatud 

kiududel iseloomulikku ristivöötsust. Analoogselt skeletilihaskiududele vahelduvad ka siin 

tumedad A-vöödid ja heledamad I-vöödid. Erinevalt skeletilihaskoest on südamelihaskiud 

ehitunud otsakuti liitunud südamelihasrakkudest ehk kardiomüotsüütidest. Kahe raku 

kontaktala on nähtav vaheketastena ehk seostusdiskidena. Vahekettad on näha südamelihaskiu 

suhtes risti paiknevate ebakorrapäraseid trepiastmeid meenutava tumedama joonena. Kuivõrd 

kardiomüotsüüdid on haralised rakud, siis moodustuvad südamelihaskiudude vahele 

anastomooskiud. Viimaseid skeletilihaskiududel ei esine. Samuti erinevalt skeletilihaskiust 

paiknevad südamelihasrakkudes tuumad tsentraalselt, mida on selgelt näha ka ristilõikes tabatud 

lihaskiudude juures. Risti tabatud südamelihasrakkudes on näha veel müofibrillide valdavalt 

radiaalne paigutus.  

Südamelihaskiudude vahel võib näha arvukalt verekapillaare. 
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Silelihaskude piki– ja ristilõikes 
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Skeletilihaskude pikilõikes 
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Südamelihaskude piki– ja ristilõikes 
Heidenhaini raudhematoksüliin 
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A-vöödid 
 
I-vöödid 
 
 
Tuumad 

Vaheketas e seostusdisk 
 
 
Tuumad 
 
 
 
Anastomooskiud 

Silelihasrakkude 
tuumad ristilõikes  
 
 
ja pikilõikes 



NÄRVIKUDE 

 

Närvikoe tähtsus organismile on seotud närvirakkude ehk neuronite võimega reageerida 

ärritusele, tekitada närviimpulsse ja juhtida neid üle suhteliselt pikkade vahemaade. Närvikude 

lõimib organismi ühtseks tervikuks reguleerides kudede ja organite talitlust ning seostab samas 

tervet organismi väliskeskkonnaga. 

Lisaks närvirakkudele koosneb närvikude veel kaitse-, toestus-, troofilise ja mõneti sekretoorse 

funktsiooniga gliiarakkudest. Gliia koosneb mitmest rakuliigist ja hõlmab inimesel umbes poole 

kesknärvisüsteemi mahust. 

Iga neuron koosneb tuuma sisaldavast tsentraalsest osast – rakukehast e perikaarüonist ja 

jätketest. Rakutuum on ümar või kergelt ovaalne paiknedes reeglina raku keskel. Rakutuum 

sisaldab tavaliselt ühte suurt ja selget tuumakest. Neuronite jätked jagunevad aksoniks e 

neuriidiks ja dendriitideks. Neuronitel on alati ainult üks akson ja üks või mitu dendriiti. 

Dendriidid on tavaliselt lühikesed tugevalt hargnevad jätked, mis kannavad erutust perikaarüonile. 

Akson seevastu viib erutuse perikaarüonist eemale ja tema pikkus võib erinevatel neuronitel olla 

erinev. Jätkete arvult jagatakse neuronid multipolaarseteks, bipolaarseteks, 

pseudounipolaarseteks ja unipolaarseteks närvirakkudeks. Valdav osa neuroneid on 

multipolaarsed, omades ühte aksonit ja arvukalt dendriite. Bipolaarsetel närvirakkudel on üks 

akson ja üks dendriit. Pseudounipolaarsetel närvirakkudel algavad akson ja dendriit ühtse tüvena, 

mis lahknevad kaheks mõnevõrra rakukehast eemal. Unipolaarsed närvirakud on väheesinev tüüp, 

kus rakukehast lähtub ainult üks aksonina talitlev jätke. Närviimpulsside ülekanne neuronite vahel, 

aga ka neuroni ja lõpporgani (näiteks retseptoorne rakk või lihasrakk) toimub eriliste 

spetsialiseeritud kontaktide e sünapsite abil.  

Paljudele neuronitele on iseloomulik tsütoplasmas leiduv aluseliselt värvuv kromatofiilne 

substants. Viimast nimetatakse esmakirjeldaja järgi veel Nissli substantsiks, aga ka 

tigroidsubstantsiks tänu oma tiigrinahka meenutavale mustrile. Ultrastruktuurselt samastub 

kromatofiilne substants tugevalt arenenud ja korrapäraselt paigutunud granulaarse 

endoplasmaatilise võrgustiku aladega. Kromatofiilne substants esineb ainult neuronite 

perikaarüonis ja dendriitide algusosades, aga mitte aksonites.  

Teiseks valgusmikroskoobis nähtavaks spetsiifiliseks struktuuriks neuronitel on neurofibrillid. 

Erinevalt kromatofiilsest substantsist paiknevad neurofibrillid peale perikaarüoni ja dendriitide ka 

aksonis. Jätketes asetsevad neurofibrillid enam-vähem paralleelselt, rakukehas rohkem 

läbipõimunult. Ultrastruktuurselt on neurofibrillide aluseks omavahel fikseerimise käigus laatunud 

tsütoskeleti erinevad osised – mikrofilamendid, neurofilamendid ja mikrotuubulid. 

Närvikoes toestava ja abistava funktsiooniga neurogliia jaguneb ependüümiks, makrogliiaks ja 

mikrogliiaks. Ependüüm vooderdab ühekihiliselt ajuvatsakesi ja tserebrospinaalkanalit. 

Makrogliia hulka kuuluvad astrotsüüdid ja oligodendrotsüüdid. Astrotsüüdid omakorda 

jagunevad kaheks tüübiks: protoplasmaatilisteks ja kiulisteks astrotsüütideks. Astrotsüütidel on 

arvukalt jätkeid, mis oma lõppjalgadega ulatuvad veresoontele, ajukestadele ja neuronite pinnale. 

Tänu sellisele ehitusele vahendavad astrotsüüdid ainete liikumist vere ja neuronite vahel. 

Oligodendrotsüüdid on kõige arvukam gliiarakkude rühm. Neil on suhteliselt vähe lühikesi 

jätkeid. Kesknärvisüsteemis moodustavad oligodendrotsüüdid e lemmotsüüdid närvikiudude 

ümber müeliinkatte, mis talitleb elektrilise isolaatorina. Perifeerses närvisüsteemis tagavad sama 

müeliini tootmise ülesande Schwanni rakud. Mikrogliia rakud on teistest gliiarakkudest 

väiksemad. Nad on piklikud väheste hargnevate jätketega rakud. Kui ülejäänud närvikude areneb 

neuroektodermist, siis mikrogliia on mesodermaalset päritolu kuuludes mononukleaarsete 

fagotsüütide süsteemi. Mikrogliotsüüdid on kesknärvisüsteemi makrofaagideks. 
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Närvikiud koosnevad telgsilindrist e aksonist ja selle katetest. Telgsilindriks on tavaliselt 

närviraku akson või ka dendriitjätke. Telgsilindri katte ehituse alusel jagatakse närvikiud 

müeliniseeritud kiududeks e müeliinkiududeks ja müeliniseerimata e müeliinita kiududeks. 

Müeliinita närvikiud ei ole kogu oma ulatuses paljad, vaid on sulundunud lemmotsüüdi tsüto-

plasmasse. Lemmotsüütideks on perifeerses närvisüsteemis Schwanni rakud ja 

kesknärvisüsteemis oligodendroglia rakud. Telgsilindri sulundumisel lemmotsüüdi tsütoplas-

masse tekib “kraav”, kus sopistunud lemmotsüüdi plasmamembraanide vahele jääb kitsas pilu. 

Sellist moodustist nimetatakse mesaksoniks. Müeliinkiududel on toimunud mesaksoni kontsen-

triline keerdumine umber telgsilindri. Selle tulemusena tekib umber telgsilindri kiht tihedalt 

keerdunud lemmotsüüdi plasmamembraane, kusjuures keerdude arv võib ulatuda paarisajani. 

Sellist kihti umber telgsilindri nimetatakse müeliintupeks. Viimase välimiseks osaks jääb lem-

motsüüdi tsütoplasma kiht koos seal paikneva rakutuumaga (Schwanni tupp). Müeliinkiudude 

kattes esinevad perioodiliselt telgsilindrini ulatuvad sügavad ringvaod - rõngaskitsused e 

Ranvier`soonised, mis on piiriks kahe lemmotsüüdi vahel. Ala ühest Ranvier` soonisest teiseni 

nimetatakse interanulaarsegmendiks e internoodiumiks ja see vastab ühele lemmotsüüdile. 

Müeliinkattes esinevad viltused lõhed - intsisuurid e Schmidt-Lantermanni sälgud on tingi-

tud mesaksoni keerdumisel säilinud tsütoplasma aladest. 

Perifeerses närvisüsteemis on närvikiud omavahel liitunud sidekoeliste struktuuride abil 

närvideks. Närvikiud paiknevad närvis erineva suurusega kimpudena e fastsiikulitena, mida 

ümbritseb perineurium. Fastsiikuli sees seostab närvikiude omavahel endoneurium. Kõige 

välisemaks sidekoeliseks struktuuriks, mis seostab fastsiikulid närviks on epineurium.  

 

Närvilõpmed jaotatakse funktsiooni alusel retseptoorseteks ja efektoorseteks. Retsep-

toorsetes närvilõpmetes toimub ärrituse vastuvõtt ja transformeerumine erutuslaineks. 

Efektoorsetes närvilõpmetes toimub närviimpulsside ülekanne lõpporganitele - lihastele, näär-

metele jne. Ehituse alusel jaotatakse retseptoorsed e sensoorsed närvilõpmed kolme rühma: 

vabad närvilõpmed, epidermaalsete struktuuridega seotud närvilõpmed ja kapsliga 

ümbritsetud e inkapsuleerunud närvilõpmed. Vabad närvilõpmed esinevad sidekoes, 

veresoontes, lihastes, kõõlustes, periostis ja ka mujal, aga kõige arvukamalt võib neid leida epi-

dermises. Vabad närvilõpmed talitlevad valu-, termo– ja mehhanoretseptoritena. Epider-

maalsete struktuuridega seotud närvilõpmed on Merkeli diskid e kompimismeniskid, mis si-

saldavad erilisi meelerakke. Merkeli diskid esinevad epidermises ja karva juuretupes.  

Inkapsuleerunud närvilõpmeid on väga erinevat liiki, kuid nende ühisnimetajaks on välimise 

sidekoelise kapsli olemasolu. Siia kuuluvad Krause kolvid, Meissneri kompimiskehakesed, 

Vater-Pacini kehakesed ehk lamellooskehakesed jt. Samuti kuuluvad inkapsuleerunud retsep-

torite hulka lihastes ja kõõlustes esinevad lihas– ja kõõluskäävid. Efektoorsete närvilõpmete 

hulka kuuluvad motoorsed ja sekretoorsed närvilõpmed. Motoorsetes närvilõpmetes nn. 

motoorsel lõpp-plaadil toimub närviimpulsi ülekanne lihaskiududele. Sekretoorsetes lõp-

metes näärmeid innerveerivad järk-järgult peenenevad närvikiud paiknevad näärmete sekre-

toorsete lõpposade ümber. 
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 Motoorsed närvirakud seljaajust 
 Tioniin 

 

Seljaaju preparaati palja silmaga vastu valgust vaadates näeme tsentraalselt paiknevat ristilõikes 

liblikat meenutavat hallainet.  Nõrgal suurendusel leiame seljaaju hallaine eessarvest motoorsed 

neuronid. Viimased on suured haralised rakud. Tugeval suurendusel näeme närviraku keha e 

perikaarüonit seal asetseva ümara tuumaga. Rakutuumas omakorda võib tihti näha ühte selget 

tuumakest. Rakukehast lähtuvate jätkete algusosi on preparaadis tabatud erinevas ulatuses. 

Närviraku tsütoplasmas esineb basofiilselt värvuv sõmersus - kromatofiilne substants e  - Nissli 

kängud. Kromatofiilne substants on nähtav nii perikaarüonis kui dendriitide algusosas, aga 

puudub aksonis ja tema koonilise kujuga algusosas närviraku kehal – aksoni künkal. Paraku 

enamiku neuronite juures ei ole aksoni künkad lõikesse sattunud. Suurte motoorsete neuronite 

umber näeme preparaadis veel hulgaliselt väikseid ümaraid või ovaalseid rakutuumasid, mis 

kuuluvad neuroglia. 

 

 

  
 Isoleeritud närvikiud konna istmikunärvist 
 Karmiin + osmeeritud 
 

Nõrgal suurendusel preparaati vaadeldes näeme kõrvutikulgevaid närvikiude. Samas leidub ka 

alasid, kus kiud paiknevad hõredamalt. Sellise ala võtamegi tugeval suurendusel uurimise alla.  

Näeme, et närvikiu keskel kulgev telgsilinder on ümbritsetud osmiumtetroksiidiga mustaks 

värvunud müeliintupega. Viimase ümber jääb preparaadis heledamalt värvuv Schwanni tupp seal 

leitavate lemmotsüütide tuumadega. Liikudes mööda närvikiudu leiame alasid, kus müeliinkate 

katkeb. Sellised alad on  Ranvier` soonised e rõngaskitsused. Müeliintupe täpsemal uurimisel 

võib siin-seal sedastada  viltusi heledaid müeliini intsisuure e Lantermanni sälkusid. 

 
 

 

  
 Vater-Pacini kehake suurest rasvikust 
 H & E 
 

Nõrgal suurendusel preparaati vaadeldes leiame rasvkoest ümbritsetuna väga korrapärase 

kontsentrilise ehituse ja ovaalse kujuga lamellooskehakesi. Lamellooskehakesed on ehitunud sise- 

ja väliskolvist. Viimane koosneb kontsentrilistest sidekoelistest lamellidest, milledele liibuvad 

lapikud tuumad. Sisemine glioosne sisekolb on ehitunud poollamellidest. Lamellooskehakesse 

sisenev närvikiud kaotab müeliintupe ja hargneb (tavaliselt preparaadis mittetabatavalt) sisekolvis. 
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Dendriidid 
 
 
Tuum 
Tuumake 
 
 
 
Nissli kängud 
 
 
 
 
 
Gliiarakkude tuumad 

Motoorsed närvirakud seljaajust 
Tioniin  

Isoleeritud närvikiud 
Karmiin + osmeeritud 

Vater-Pacini kehake 
H & E 
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Sisekolb 
 
Väliskolb 

Müeliini intsisuur e Lantermanni sälk 
 
 
Ring– e Ranvier`soonis 
 
 
Neurolemm 
 
Müeliintupp 
 



Närvi ristilõik 
Asaan  
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Epineurium 
 
Perineurium 

Veresoon 

Rasvkude 

Fastsiikulid 

Epineurium 
 
Perineurium 
 
Veresoon 

Närvikiud 

 

Endoneurium 

 Närvi ristilõik 
 Asaan  
 

Nõrgal suurendusel närvi ristilõiku uurides näeme, et närvikiud on sidekoe varal ühendunud 

erineva jämedusega kimpudeks e fastsiikuliteks. Fastsiikuleid ümbritsev lamellaarse ehitusega 

sidekude kannab perineuriumi nimetust. Perineuriumi sidekude läheb üle kimpude vahel olevaks 

ja kimpe väljastpoolt ümbritsevaks ning neid närvideks ühendavaks sidekoeks - epineuriumiks. 

Viimases võib leida ka närvi toitmiseks vajalikke veresooni, aga ka rasvarakkude koondisi. 

Tugeval suurendusel näeme, et perineuriumi sidekude ulatub ka kimpude sisse, moodustades 

endoneuriumi. Endoneurium koondab närvikiud üksikuteks gruppideks ja ümbritseb 

lõppkokkuvõttes iga üksikut närvikiudu. Ümber närvikiu telgsilindri näeme heledamalt värvuvat 

müeliintuppe. 



VERERINGEORGANID 
 

Vereringeorganiteks on süda, veresooned ja lümfisooned. 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 ja perikard. Endokardi 

moodustavad südame sisepinda vooderdav endoteel koos sidekoelise subendoteliaalse kihiga. 

Müokard koosneb põhiliselt südamelihaskoest (vt lihaskoed lk 48). Epikard on südant ümbritseva 

seroosse perikardi  (südamepauna) vistseraalseks lestmeks ja koosneb südame välispinda katvast 

mesoteelist koos selle all oleva sidekoelise kihiga.  

Suurte veresoonte sein koosneb samuti kolmest kestast. Valendikupoolne kest on sisekest e 

intima, tunica intima, sellele järgneb keskkest e meedia, tunica media ning seejärel väliskest e 

adventiitsia, tunica externa s tunica adventitia. Väikestes veresoontes on kestad õhemad ja mõni 

kest võib sootuks puududa. Intima koosneb endoteelist ja selle alla jäävast õhukesest sidekoelisest 

subendoteliaalkihist. Meedia on ehitunud sidekoest ja silelihasrakkudest, kuid proportsioonid 

nende kahe ehitusliku komponendi vahel on veresoonte alatüüpide korral erinevad.  Veresoonte 

adventiitsia on sidekoeline ning sisaldab  suurte veresoonte korral ka soonte sooni, vasa vasorum, 

mis mõnede veresoonte korral võivad ulatuda ka meedia välimisse osasse.  Veenides  leidub 

adventitsiaalkestas ka silelihasrakke.  

Veresooned jaotuvad arteriteks, kapillaarideks ja veenideks. Arterid juhivad  verd südamest välja 

ja kannavad selle kudedesse. Hargnedes arterite diameeter järjest väheneb ja kõige peenemaid 

artereid nimetatakse 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 õõnesveenidena suubuvad südamesse. Arterioolid, kapillaarid ja veenulid 

moodustavad organites kompleksseid, anastomoseeruvaid mikroveresoonte võrgustikke. Veri ei 

pruugi alati liikuda arterioolidest läbi kapillaaride veenulitesse, vaid vajadusel suunavad 

arteriovenoossed anastomoosid vere otse arterioolidest veenulitesse kapillaare läbimata.  

Arterid jaotatakse suuruse ja seina ehituse iseärasuste alusel suurteks südamelähedasteks 

elastseteks arteriteks ning keskmise ja väikese suurusega lihaselisteks arteriteks. Elastsete arterite 

meedia koosneb silelihasrakkude 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 arteri juures (näit rangluualune arter). Kapillaaride sein on 

väga õhuke, koosnedes ainult endoteeli kihist, mida ümbritsevad peritsüüdid. Ehituslike 

iseärasuste alusel jagatakse kapillaarid kolmeks rühmaks: pidevad, akendunud ja mittepidevad 

kapillaarid. Pidevates kapillaarides (näit kesknärvisüsteemis ja lihastes) on endoteelirakkude kiht 

pidev ning rakud on  omavahel liitunud tiheliiduste varal. Akendunud kapillaarides (näit 

endokriinorganites ja seedetraktis) esinevad endoteelis väikesed avaused, mis  hõlbustavad ainete 

liikumist  läbi epiteeli.  Mittepidevates kapillaarides e sinusoidides (näit maksas ja põrnas) on nii 

endoteelikiht kui ka basaalmembraan katkendlik, mis tagab makromolekulidele kerge liikumise  

kudede ja vere vahel. Ka on sinusoididel ebakorrapärasem ja suurem valendik kui teistel 

kapillaaridel.  Veenid jagatakse suuruse alusel väikesteks, keskmisteks ja suurteks veenideks.  

Enamik veenidest on väikesed ja keskmised veenid, mis saadavad artereid (korrespondeerivad 

veenid). Suured veenid on venoossed tüviharud, mis toovad vere südamesse. Veenidele on 

iseloomulik meediaga võrreldes ulatuslikum adventiitsia, mis sisaldab suurtes veenides 

silelihasrakkude kimpe. Veenides esinevad sageli ka  vere tagasivoolamist takistavad veeniklapid, 

mille poolkuujaid sidekoelisi hõlmasid katavad endoteelirakud. 
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 Kõhuaort  
 H & E 

 

Aordi, aorta seina moodustavad kolm kesta: intima, meedia ja adventiitsia. 

 

Intima, tunica intima koosneb kahest kihist: endoteelist, endothelium ja  subendoteliaalkihist, 

stratum subendotheliale. Ühes reas paiknevad lamedad väljavenitatud kujuga endoteelirakud 

katavad intima valendikupoolset pinda. Subendoteliaalkihi moodustab kiudsidekude, milles 

paiknevad ka silelihasrakud.  

Meedia, tunica media. Meedias paiknevad käävjad silelihasrakud, mida ümbritsevad elastsed 

akendunud membraanid.  Elastsed membraanid on kergemini jälgitavad järgmises, 

resortsiinfuksiiniga värvitud preparaadis. Elastsete elementide rohkuse tõttu kuulub kõhuaort 

elastset tüüpi arterite hulka. 

Adventiitsia, tunica adventitia on meediaga võrreldes oluliselt õhem ja koosneb kollageensete 

kiudude rohkest sidekoest.  Adventiitsias paiknevad ka veresooneseina toitvad soonte  sooned, 

vasa vasorum. Soonte sooned võivad ulatuda ka meedia  välimisse kolmandikku.  

 

 

 

 Kõhuaort 
 Resortsiinfuksiin 

 

Preparaadis uurime kõhuaordi kestades paiknevaid elastseid elemente. Vähesel hulgal on elastseid 

kiude intima  subendoteliaalkihis. Meedias paiknevad rohkearvulised elastsed elemendid 

moodustavad tiheda avadega võrgustiku, mida nimetatakse elastseteks akendunud 

membraanideks, membranae fenestratae. Viimased on preparaadis jälgitavad enam-vähem 

paralleelselt kulgevate, kergelt laineliste joontena. Selline elastne toes tagab veresoone seinale 

elastsuse ja venitatavuse. Välimises, adventitsiaalkestas on elastsete kiudude hulk väiksem.  

 

 

 

 Alumine õõnesveen  
 H & E 

 

Alumise õõnesveeni seina moodustavad kolm kesta: intima, meedia ja adventiitsia. Erinevalt 

kõhuaordi preparaadist näeme siin väga õhukest intimat, kus on eristatavad ainult 

endoteelirakud. Õhuke on ka meedia, mille moodustab väheseid silelihasrakke sisaldav 

kiudsidekude. Alumise õõnesveeni kõige paksemaks kestaks on adventiitsia, kus paiknevad 

sidekoe poolt ümbritsetuna suured  silelihasrakkude kimbud. 
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Arterite ja veenide põhilised ehituslikud erinevused 

1. Histoloogilistes preparaatides on arterite valendik ristlõikes korrapäraselt ümar-ovaalne, 

veenidel seevastu ebakorrapärane ja kokkulangenud. 

2. Arterite seina paksus on mitu korda suurem kui korrespondeerivatel veenidel. 

3. Arterite kestad on selgelt piiritletud, seevastu veenide, eriti väiksemate veenide kestade 

piirjooned on ebaselged. 

4. Arterite kõige paksemaks kestaks on meedia, veenidel aga reeglina adventiitsia. 

5. Veenides võivad esineda klapid, arterites neid ei esine. 



Adventiitsia  
Silelihasrakkude kimbud 
 
 
 
Lihaskimpudevaheline 
sidekude 

Kõhuaort
H & E 

Kõhuaort 
Resortsiinfuksiin 

Intima 

Alumine õõnesveen 
H & E 
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M = Meedia 
 
Elastsed akendunud 
membraanid 

Meedia 

Adventiitsia 

Intima 

Adventiitsia 

Intima 

Meedia 



Radiaalarter  
Resortsiinfuksiin 
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Sem = Sisemine elastne membraan 

Vem = Välimine elastne membraan 

A - adventiitsia 

M - meedia 

Radiaalarter ja –veen 
H & E 

Radiaalarter ja –veen 
 H & E 

 

Preparaadis näeme radiaalarterit, arteria radialis ja teda saatvat veeni, vena radialis. Radiaal-

arteril on veeniga võrreldes oluliselt paksem sein ja samuti on arteri valendiku kontuurjoon 

märgatavalt korrapärasem kui veenil. Radiaalarteri õhukese, endoteeliga kaetud  intima all on 

sisemine elastne membraan, membrana elastica interna. Sisemine, aga ka meedia ja 

adventiitsia piirile jääv välimine elastne membraan on selgemini eristatav järgmises, 

resortsiinfuksiiniga värvitud preparaadis.  Radiaalarteri meedia on suhteliselt paks ja koosneb 

tsirkulaarselt paigutunud silelihasrakkude kimpudest. Silelihasrakkude rohke sisalduse tõttu 

loetakse radiaalarter lihaselist tüüpi arterite hulka. Välimine kiudsidekoeline 

adventiitsiaalkest, tunica adventitia läheb sujuvalt üle veresoont ümbritsevaks kohevaks side-

koeks. 

Radiaalveeni kestad on võrreldes arteriga õhemad ja ebaselgemini väljendunud. Intimast näe-

me endoteelirakke, meedias on eristatavad tsirkulaarsete silelihasrakkude kimbud. Õhuke on 

ka välimine, kiudsidekoeline adventiitsiaalkest. 

 

Radiaalarter ja –veen 
 Resortsiinfuksiin 

 

Resortsiinfuksiin värvingut on kasutatud elastsete elementide esiletoomiseks. Näeme radiaal-

arteris intima ja meedia piiril paiknevat sisemist elastset membraani, membrana elastica 

interna ning meedia ja adventiitsia piiril katkendlikku  välimist elastset membraani, 

membrana elastica externa. Radiaalveenide seinas on elastseid kiude võrreldes radiaalarteriga 

oluliselt vähem. 
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Veenul 
 
 
 
Arteriool 
 
 
 
Kapillaar 

Väikesed veresooned 
Karmiin 

Kapillaar 

A = adventitsiaalraku tuum 
E = endoteeliraku tuum 
L = lihasraku tuum 

A E 

A 

Arteriool 

A 

L 

E 

Väikesed veresooned 
 Karmiin 

 

Inimese peaaju õrnkesta totaalpreparaati mikroskopeerime tugeval suurendusel eesmärgiga eris-

tada väikesi artereid, veene ja kapillaare.  

Inimese peaaju õrnkest, pia mater on rikkaliku verevarustusega, mistõttu näeme preparaadis ar-

vukalt erinevaid väikseid, õhukeste kestadega  veresooni. Väikeste arterite ja arterioolide intima, 

meedia ja adventiitsia üle saame otsustada neis kestades paiknevate rakkude järgi. Intima käävja 

kujuga endoteelirakud on paigutunud paralleelselt soone pikiteljega, seevastu meedias tsirkulaar-

selt paigutuvad silelihasrakud on eristatavad soone pikiteljega risti asetsevate piklike rakutuuma-

de alusel. Adventiisias on rakud  jällegi orienteeritud valdavalt paralleelselt soone pikiteljega. 

Aju õrnkesta väikeste veenide seinas silelihasrakke ja seega ka meediat ei esine, mistõttu on neil 

eristatavad vaid intima ning adventiitsia. Verekapillaarid koosnevad endoteelirakkude ainukesest 

kihist, mida ümbritsevad pikisuunaliselt orienteeritud adventitsiaalrakud.   
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Immuunsüsteemi organid 



IMMUUNSÜSTEEM 
 

Immuunsüsteemi  tsentraalseteks e primaarseteks organiteks on  punane luuüdi ja tüümus. 

Luuüdis toimub B–lümfotsüütide ja tüümuses T-lümfotsüütide moodustumine.  Perifeerseteks 

e sekundaarseteks lümfoidorganiteks on lümfisõlmed, põrn ning limaskestadega seotud 

lümfoidkude - MALT-süsteem (mucosa associated lymphoid tissue).  MALT-süsteemi kuu-

luvad tonsillid, agregeerunud (Peyeri naastud) ja üksiklümfisõlmekesed sooletrakti limaskes-

tas, ussripiku lümfoidkude, aga ka hingamisteede ja urogenitaaltrakti limaskestaga seotud 

lümfoidkude. Lümfotsüütide aktivatsioon  ja proliferatsioon toimub valdavalt perifeersetes 

lümfoidorganites. Immuunsüsteemi rakkudeks on lümfotsüütide kõrval makrofaagid, dendriit-

rakud ja teised antigeeni esitavad rakud (APC—antigen presenting cells).   

Tüvirakud T- ja B-lümfotsüütide tekkeks paiknevad punases luuüdis. Need rakud, millest kuju-

nevad B-lümfotsüüdid jäävad luuüdisse ja diferentseeruvad seal edasi. Samas T-lümfotsüütide 

eellasrakud kantakse vereringe kaudu tüümusesse, kus toimub nende diferentseerumine. 

Tüümuse üheks oluliseks ülesandeks on T-lümfotsüütide selekteerimine, mille käigus kõrval-

datakse autoreaktiivsed rakud ja tagatakse tsentraalse immuuntolerantsi kujunemine. Tüümus 

on liigendunud sagarikeks, lobuli thymi ja viimastel omakorda eristatakse rakurohkemat koore-

osa, cortex lobuli thymi ja rakuvaesemat säsiosa, medulla lobuli thymi. Arenevatele T-

lümfotsüütidele (tümotsüütidele) tagavad tüümuses toestava võrgustikulaadse struktuuri erili-

sed epiteelirakud (epitelioretikulaarsed rakud). Seejuures just üks epitelioretikulaarsete rakku-

de alaliik põhjustab tüümuse säsis leitavate tüümusele spetsiifiliste kontsentriliste tüümuse ke-

hakeste e Hassalli kehakeste, corpusculum thymi moodustumise.  Erinevalt tüümusest on põrna 

ja lümfisõlmede mikrostrooma ehitunud retikulaarsest sidekoest. Põrna parenhüüm jaotub val-

geks pulbiks, pulpa alba ja punaseks pulbiks, pulpa rubra. Valgepulp, mis  hõlmab 20% pulbi 

mahust on tsentraalarterioolidega seostuvaks lümfoidkoeks, mis koosneb lümfisõlmekestest e –

folliikulitest ja periarteriolaarsetest lümfoidtuppedest (PALS - periarteriolar lymphoid sheath).  

Kui lümfifolliikulites paiknevad põhiliselt B-lümfotsüüdid, siis periarteriolaarsetes 

lümfoidtuppedes asetsevad peamiselt T-lümfotsüüdid. Punapulp on ehitunud põrnaväätidest ja  

-siinustest ning seal toimub vere filtratsioon ja defektsete erütrotsüütide kõrvaldamine.  Lümfi-

sõlmed, paiknedes lümfiteedel filtreerivad lümfi  ja on  kohaks, kus toimub B-lümfotsüütide 

aktivatsioon ja nende diferentseerumine antikehi tootvateks plasmarakkudeks. Lümfisõlmede 

parenhüüm jaotub kolmeks funktsionaalseks tsooniks: välimiseks kooreosaks, cortex, tsentraal-

selt paiknevaks säsiosaks, medulla ja nende vahele jäävaks kitsaks parakorteksiks, paracortex. 

Kui kooreosa lümfifolliikulites paiknevad põhiliselt B-lümfotsüüdid, siis ebaselgelt piiritlenud 

koore sügavamas osas, parakorteksis, asetsevad peamiselt T-lümfotsüüdid. Säsiosa säsiväädid 

sisaldavad T- ja B-lümfotsüütide kõrval arvukalt plasmarakke.   

MALT-süsteemi kuuluvaid lümfoidstruktuure (tonsillid, ussripik jt) käsitletakse koos seedesüs-

teemiga.   
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 Tüümus 
 H & E 

 
Preparaadi mikroskopeerimist alustame nõrgal suurendusel. Tüümus, thymus on kiudsidekoeliste 

septide varal jaotatud sagarikeks, lobuli thymi. Sagarikud omakorda jagunevad tumedamalt vär-

vuvaks kooreks, cortex lobuli thymi ja heledamaks säsiks, medulla lobuli thymi.  

Tugeval suurendusel uurime tüümuse sagariku ehitust. Sagariku kooreosa tumedam värvumine 

on tingitud tüümuse lümfotsüütide e tümotsüütide suurest hulgast, samas säsis on tümotsüüte 

vähem, mistõttu see ala värvub heledamalt.  Tümotsüütide vahel paiknevad mikrostroomat moo-

dustavad suure heleda ümara või ovaalse tuumaga tüümuse epiteelirakud (epitelioretikulaarsed 

rakud). Säsis kujundavad need rakud erilisi kontsentrilisi moodustisi - tüümuse e Hassalli ke-

hakesi, corpusculum thymi.  Tüümuse kehakesed võivad   sisaldada ka lagunevat rakumassi e 

detriiti.  

 

 

 Põrn 
 Karmiin-pikroindogokarmiin 

 

Nõrgal suurendusel näeme, et põrn, lien on kaetud kiudsidekoelise kihnuga, kus erandlikult lei-

dub ka silelihasrakke. Kihnust lähtuvad organisse kiudsidekoelised trabeekulid e põrgad. Põr-

na parenhüüm jaotub punaseks ja valgeks pulbiks. Punane pulp, pulpa rubra moodustab suure-

ma osa põrnast ja preparaadis on need alad värvunud heledamalt. Valge pulp, pulpa alba on 

lümfotsüütiderohked alad, mis  värvuvad tumedamalt. Valges pulbis on eristatavad lümfisõlme-

kesed e -folliikulid, folliculi lymphatici, mille keskele jäävad heledamad idutsentrid.  

Tugeval suurendusel näeme põrna trabeekulites paiknevaid veresooni - trabekulaarartereid, 

arteriae trabeculares ja trabekulaarveene, venae trabeculares. Trabekulaararterid on eristata-

vad lihaskesta olemasolu alusel, mis trabekulaarveenides puudub.   Valge pulbi lümfifolliikulites 

on näha väikesi artereid, mida nimetatakse follikulaararteriteks e tsentraalarteriteks, kuigi reegli-

na asetsevad nad folliikulis ekstsentriliselt.  Punases pulbis paiknevad  laiad venoossiinused, 

sinus venosi, mis on preparaadis oluliselt erütrotsüütide poolt maskeeritud. Venoossiinuste  va-

hele jääb pulp kitsaste väätidena - põrnaväädid, chordae splenici (Billrothi väädid).  

 

 
Põrna üks funktsioone on vere  

filtreerimine, mis tagatakse läbi oma-

pärase vereringe süsteemi. Põrnaarte-

rist läbi trabekulaararterite kandub 

veri valges pulbis paiknevatesse 

tsentraalarteritesse. Viimaste harud 

suunduvad punapulpi, hargnedes 

peenikesteks pintselarterioolideks. 

Järgnevalt moodustuvaid ellipsoid-

arterioole ümbritsevad erilised mak-

rofaagid. Ellipsoidarterioolidest 

hargnevad lõppkapillaarid avanevad 

kas otse venoossetesse siinustesse 

(suletud vereringe) või punase pulbi 

retikulaarrakkude vahelisse ruumi 

(avatud vereringe). Viimasel juhul 

peavad kõik vererakud vereringesse 

naasmiseks läbi tungima põrna-

siinuste seinas olevatest avaustest.  
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Tüümus 
H & E  

Sagariku koor 
 
Sagarikevaheline  
sidekude 
 
 
Sagariku säsi 
Hassalli kehake 
 

Lümfotsüüdid 

K = Kihn 
T = Trabeekul 
VP = Valge pulp 
PP = Punane pulp 
F = Folliikul 
IT = Idutsenter  

Põrn 
Karmiin-pikroindigokarmiin 

VS = Venoossiinus 
PV = Põrnaväädid 

TA = Tsentraalarter  
TrA = Trabekulaararter 
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Resortsiinfuksiin 
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 Lümfisõlm 
 H & E 

 

Preparaadi mikroskopeerimist alustame nõrgal suurendusel või luubiga. 

 

Lümfisõlm on ümbritsetud kiudsidekoelise kapsliga, millest lähtuvad organi sisemusse 

trabeekulid. Organi parenhüümis eristatakse perifeerselt paiknevat koort, cortex ja tsentraalselt 

paiknevat säsi, medulla. Lümfisõlme lohustunud osas asub värat, hilus, kus paiknevad 1-2 vii-

masoont, vas efferens koos veresoontega. Lümfisõlme välispinnal paiknevad organisse lümfi 

kandvad toomasooned, vas afferens.    

 

Lümfisõlmes eristame perifeerselt paiknevat, tumedamalt värvunud koort ja tsentraalselt paikne-

vat, heledamalt värvunud säsi. Lümfisõlme koore moodustavad lümfisõlmekesed e –folliikulid, 

folliculi lymphatici, kus on eristatavad ka  idutsentrid. Säsis paiknevad säsiväädid, chorda 

medullaris. Koore alumises, säsipoolses osas asetseb ebaselgelt piiritlenud kitsas tüümuse tege-

vusest sõltuv piirkond - parakorteks, paracortex, kus paiknevad peamiselt T-lümfotsüüdid. 

Lümfisõlmesiseseid lümfiliikumise teid nimetatakse siinusteks. Kihnu ja lümfifolliikulite vahele 

jäävad subkapsulaarsiinused, trabeekulite ja lümfifolliikulite vahel on kortikaalsed 

intermediaarsiinused, trabeekulite ja säsiväätide vahel on medullaarsed intermediaarsiinused 

ja lümfisõlme väratis paikneb värati– e hilaarsiinus.  

Tugeval suurendusel uurime lümfisõlme rakke ja mikrostroomat. Lümfisõlme mikrostrooma on 

moodustunud retikulaarsest sidekoest, mille võrgustikulaadne retikulaarrakkude ja –kiudude 

struktuur toestab lümfotsüüte. Lümfotsüütidest vaesemates alades (nt siinuste sein) on 

retikulaarrakkude suured, heledad ja ümarovaalsed tuumad kergemini jälgitavad (vt lk 36). 
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Lümfisõlm 
H & E 

Kapsel 
Kortikaalne 
intermediaarsiinus 
 
 
Subkapsulaarsiinus 

Folliikul 
idutsentriga 

Värat ja 
hilaarsiinus 

Trabeekul 

Medullaarne  
intermediaarsiinus 
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NAHK JA NAHA DERIVAADID 
 

Nahk on inimorganismi suurim organ, mis annab umbes  16% inimese kehakaalust. Nahk 

koosneb ektodermist arenevast epidermisest e marraskist, epidermis ja mesodermist 

moodustuvast dermisest e pärisnahast, dermis s corium. Pärisnaha alla jääb hüpodermis e 

alusnahk, hypodermis; tela subcutanea, mis on ehitunud kohevast rohkelt rasvarakke sisalduvast 

sidekoest. Alusnahk, mida ei loeta naha hulka, seostab nahka kohevalt sügavamate struktuuridega 

(n fastsiad). 

 

Naha derivaatide e tekiste hulka kuuluvad inimesel karvad, pilus, küüned, unguis ja 

nahanäärmed - higinäärmed, gl. sudorifera ning  rasunäärmed, gl. sebacea. Eesti keeles 

nimetatakse pea karvu juusteks, kuid ühtluse huvides nimetame juukseid siinkohal samuti 

karvadeks. 

 

Nahk keha väliskattena omab olulist kaitsefunktsiooni, osaleb organismi termoregulatsioonis ja 

jääkainete väljutamisel ning täidab neuroretseptoorset rolli tänu seal paiknevatele närvilõpmetele 

(vt lk 51).  

Nahka jaotatakse nn paksuks karvadeta nahaks ja õhukeseks karvadega nahaks. Paks nahk esineb 

peopesadel ja jalataldadel, ülejäänud nahk kuulub õhukese naha hulka. Määratlused “paks” ja 

“õhuke” viitavad eeskätt epidermise paksusele (75-150 µm õhukeses ja 400-600 µm paksus 

nahas). 

 

Epidermis on mitmekihiline sarvestunud lameepiteel  (vt lk 22), mille viis kihti on selgelt 

väljendunud ainult paksus nahas. Õhukeses nahas koosneb epidermis peamiselt 3-4 kihist. Lisaks 

keratinotsüütidele* leidub epidermises veel melanotsüüte (toodavad tumepruuni pigmenti 

melaniini), Langerhansi rakke (immuunreaktsioonis osalevad antigeeni esitlevad rakud) ja  

Merkeli rakud (peamiselt paksus nahas paiknevad erilised meelerakud, mis koos kettakujuliste 

närvilõpmetega moodustavad Merkeli diskid e kompimismeniskid). 

 

Dermis on sidekoeline kiht, mille paksus naha eri osades varieerub ulatuslikult. Dermise ja 

epidermise kontaktpind on väga tugevalt liigendunud - ühelt poolt tungib dermis näsadena 

epidermisesse ja teiselt poolt ulatuvad epidermise harjad dermisesse. Epidermise ja dermise vahele 

jääb alati basaalmembraan. Dermis koosneb vahetult epidermise alla jäävast kohevamast sidekoest 

ehitunud papillaarkihist, stratum papillare, mis läheb sujuvalt üle tihedast vormitust e 

sassiskiulisest sidekoest (vt lk 34) ehitunud  retikulaarkihiks, stratum reticulare. 

 

Karvad, pilus on naha derivaadid, mille nahasisene osa - karvajuur, radix pili paikneb 

karvafolliikulis. Karva nahast väljaulatuv osa on karvarood, scapus pili. Karvafolliikuli 

terminaalne laienenud osa kannab karvasibula nime, bulbus pili, millesse tungib sisse sidekoeline 

karvapapill,  papilla pili. Karv koosneb säsist, koorest ja karvakutiikulist. Karvafolliikul   

jaguneb sisemiseks ja välimiseks juuretupeks, vagina radicularis interna et externa. 

Karvafolliikulit ümbritseb  sidekoeline karvapaun, kusjuures välimise juuretupe ja karvapauna 

vahele jäävat paksu basaalmembraani kutsutakse klaasmembraaniks. Karvafolliikuli välimise 

juuretupe moodustavad epidermise kaks alumist kihti - basaal– ja ogakiht. Karvafolliikuli 

sisemine juuretupp on ehitunud kolmest kihist - juuretupe kutiikul, sõmerjas epiteelikiht 

(Huxley kiht) ja kahkjas epiteelikiht (Henle kiht). Karvafolliikulitesse avanevad rasunäärmete 

juhad ja sellest allpool kinnituvad folliikulile karvapüstitaja lihased, m. arrector pili. 

 

_________________________________ 

* 
Keratinotsüüdid on epidermise erinevaid kihte moodustavate sarvestuvate rakkude üldnimetus. Keratinotsüüdid 

tekivad basaalkihi rakkude jagunemisel, misjärel diferentseeruvad rakud liiguvad epiteeli pinna suunas sünteesides 

suures hulgas tsütoskeleti valke—keratiini. 
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Nahanäärmete hulka kuuluvad rasu– ja higinäärmed. Rasunäärmed,  gl. sebacea on naharasu, 

sebum tootvad holokriinse sekretsiooniviisiga mitmekihilise lõpposaga näärmed, mis avanevad 

karvafolliikulitesse. Üksikutel juhtudel võivad rasunäärmed avaneda ka otse naha pinnale (nt 

suunurkades). Higinäärmed, gl. sudorifera on higi, sudor eritavad difuusselt peaaegu kogu nahas 

leiduvad lihttubuloossed näärmed.  

 

 

Küüs, unguis on tugev sarvplaat, mis paikneb küüneloožil, lectulum unguis. Viimane koosneb   

epiteelist ja dermisest, mis moodustab, erinevalt mujal nahas leiduvatele ebaühtlastele papillidele, 

paralleelselt kulgevaid korrapäraseid sidekoelisi harju. Kui küüneplaadi eesmine serv on vaba, siis 

külgmised servad paiknevad küünetaskutes ja küünejuur tagumises küünetaskus e küünepilus. 

Küünepilu piirkonda jääb küüne kasvuala - küünemaatriks, matrix unguis, kus sidekude moodustab 

epiteeli tungivaid kõrgeid näsasid. Küünevalli epidermise sarvkiht laskub küüneplaadile 

piirdenahana, eponychium.  

 

 Sõrmenahk 
 H & E 

 

Sõrmenaha preparaadis oleme juba tutvunud nahka katva mitmekihilise sarvestunud lameepiteeliga 

e epidermisega, mis koosneb siin viiest kihist: basaal-, oga-, sõmer-, läike– ja sarvkihist (vt lk 22). 

Epidermise alla jääb sidekoeline pärisnahk e dermis, mis omakorda koosneb kahest kihist. Vahetult 

epidermise alla jääb suhteliselt õhuke näsasid moodustav papillaarkiht, stratum papillare, mis on 

ehitunud rakurohkest kohevast sidekoest. Papillaarkihis vahetult epidermise all võib leida Meissneri 

kompimiskehakesi, mis kujutavad endast inkapsuleerunud närvilõpmeid (vt lk 51). Papillaarkiht 

läheb sujuvalt üle retikulaarkihiks, stratum reticulare, mis koosneb tihedast sassiskiulisest sidekoest 

(vt lk 34). Võrreldes papillaarkihiga on retikulaarkiht oluliselt rakuvaesem koosnedes korrapäratult 

läbipõimunud jämedatest kollageensete kiudude kimpudest. Alusnahk, mis järgneb dermisele on 

kohevama ehitusega ja sisaldab alati suuremal või vähemal määral rasvarakke. Dermise sügavamates 

ja alusnaha pindmisemates osades paiknevad higinäärmete, gl. sudorifera lõpposad, mis tingituna 

väänlevast kulust satuvad preparaadis korduvalt lõigetesse. Higinäärmete viimajuhad kulgevad 

pärisnahas enam-vähem sirgelt, kuid epidermist ja eriti selle sarvkihti läbivad nad spiraalina 

vääneldes. Alusnahas võib veel leida lamellooskehakesi e Vater-Pacini kehakesi, mis kuuluvad 

inkapsuleerunud närvilõpmete hulka. Vater-Pacini kehakeste ehitust oleme juba käsitlenud (vt lk 52). 

Nii päris– kui alusnahas esineb erineva läbimõõduga veresooni ja närve.  

 

 
 Küüs (pikilõik)  
 Karmiin-pikroindigokarmiin 

 

Nõrgal suurendusel vaatleme sõrme lõppfalangi pikilõiget. Küüs, unguis on sarvplaat, mis paikneb 

küüneloožil, lectulum unguis. Viimane koosneb epiteelist ja dermisest, mis selles piirkonnas ei 

moodusta papille, vaid paralleelseid sidekoelisi harjasid, mistõttu küüneplaadi alune epiteel näib 

pikilõikes siledana. Küüneplaadi külgmised servad paiknevad küünelooži külgedel moodustunud 

küünevagudes, sulcus lectuli unguis. Küüneplaadi tagumises osas on küünevagu pikk ja sinna jääb 

küünemaatriks, matrix unguis, mis on küüne kasvupiirkonnaks. Küünemaatriks koosneb samuti 

epiteelist ja dermisest, mis siin moodustab kõrgeid näsasid. Maatriksi piirkond vastab 

makroskoopiliselt eristatavale heledale kuukesele, lunula, mis on tavaliselt hästi nähtav pöidla küüne 

baasisel. Küüs on külgedelt ja tagant piiratud naha poolt moodustatud küünevalliga, vallum unguis. 

Küünevalli epidermise sarvkiht, mis laskub küüneplaadile, kannab piirdenaha, eponychium, nimetust. 

Sõrmeotsal küüneplaadi eesmise vaba serva all on epidermise sarvkiht tihenenud, hyponychium.  
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Hyponychium 



 Peanahk 
 H & E 

 
Nõrgal suurendusel näeme, et peanahk koosneb sarnaselt sõrmenahale epidermisest, dermisest ja 

alusnahast. Võrreldes sõrmenahaga on peanaha epidermis märgatavalt õhem ja koosneb ainult 

basaal-, oga– ja sarvkihist. Läikekiht puudub täielikult ja sõmerkiht esineb ainult kohati. Dermis 

on peanahas paks ja läheb üle rohkelt rasvarakke sisaldavaks alusnahaks. Lisaks sõrmenahas 

esinevatele struktuuridele leidub peanahas karvafolliikulites e karvanääpsudes paiknevaid 

karvu. Karvafolliikulid ei paikne nahas püstiselt, vaid on epidermise suhtes kaldu. 

Karvafolliikulite ülaosas avanevad nendesse rasunäärmete, gl. sebacea juhad. Rasunäärmete 

lõpposad on mitmekihilise ehitusega ja holokriinse sekretsiooniviisiga. Nende lõpposade suured 

kõige valendikupoolsed rakud muutuvad tervikuna sekreediks - naharasuks, sebum. 

Rasunäärmetest allapoole kinnituvad karvafolliikulile silelihaskoelised karvapüstitaja lihased, m. 

arrector pili. 

  

Preparaadis on karvafolliikulid väga erinevalt tabatud. Tugevamal suurendusel valime uurimiseks 

karvafolliikuli, mis on võimalikult ulatuslikult pikisuunas tabatud.  

 

Karva, pilus osa, mis paikneb karvafolliikulis, folliculus pili nimetatakse karvajuureks, radix 

pili, nahast välja ulatuvat osa aga karvarooks, scapus pili. Karvafolliikuli välimine osa on 

sidekoeline karvapaun, epiteliaalne juuretupp jaguneb aga sisemiseks ja välimiseks juuretupeks. 

Karvajuur lõppeb laienenud karvasibulaga, bulbus pili, millesse tungib sidekoeline karvapapill, 

papilla pili. Karvasibulast veidi kõrgemal tutvume karva ning sisemise ja välimise juuretupe 

kihtidega.  

Karv koosneb säsist, koorest ja karvakutiikulist. Karvasäsi, medulla pili, moodustub 

tsentraalselt paiknevatest heledatest põisjatest rakkudest. Karvasäsi esineb ainult jämedates 

karvades, peenikestes ta puudub. Karvakoor, cortex pili, koosneb mitmest lamedate 

melaniinisõmeraid sisaldavate rakkude kihist. Karva katab väljastpoolt katusekividetaoliselt 

paigutunud lamedate rakkude kiht - karvakutiikul, cuticula pili. Sisemine juuretupp koosneb 

kolmest kihist. Juuretupt kutiikul, cuticula vaginae, on karvakutiikuliga vahetus kontaktis olev 

rakukiht. Järgmises kihis paiknevad rakud 2-3 reas ja sisaldavad tugevalt happeliselt värvuvaid 

trihhohüaliini sõmeraid. Seetõttu nimetatakse antud kihti sõmerjaks epiteelikihiks, stratum 

epitheliale granuliferum. Sisemise juuretupe kõige välimiseks kihiks on kahkjas epiteelikiht, 

stratum epitheliale pallidum, mis koosneb ühest reast eosiiniga ühtlaselt kahvatupunaselt 

värvuvatest rakkudest. Välimine juuretupp vastab oma ehituselt epidermise kahele alumisele kihile 

koosnedes basaal– ja ogakihist. Karvasibulas ei ole karva ja sisemise juuretupe kihid omavahel 

eristatavad, vaid moodustavad ühise kambiaalse ala nii karvale kui sisemisele juuretupele.  

Karvapaun on sidekoeline karvafolliikuli väliskate, mis koosneb sisemisest tsirkulaarsete ja 

välimisest longitudinaalsete kiudude kihtidest, kus kollageensete kiudude vahele jäävad 

sidekoerakud. Karvapauna ja epiteliaalse juuretupe vahele jääb paks valgusmikroskoobis 

homogeenne basaalmembraan, mida nimetatakse klaasmembraaniks. 
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NÄRVISÜSTEEM 
 

 

Närvisüsteem, systema nervosum on inimese kõige kompleksemaks organsüsteemiks, mis 

võimaldab organismil kohanduda pidevatele sise– ja väliskeskkonna muutustele. Reguleerides 

erinevate organite ja organsüsteemide talitlust integreerib närvisüsteem organismi ühtseks 

tervikuks.  Anatoomiliselt jaotatakse närvisüsteem kesknärvisüsteemiks, systema nervosum 

centrale ja perifeerseks närvisüsteemiks, systema nervosum periphericum. Kesknärvisüsteemi 

moodustavad peaaju ja seljaaju, mis asetsevad vastavalt koljuõõnes ja lülisambakanalis.  Perifeerse 

närvisüsteemi moodustavad kraniaalsed, spinaalsed ja perifeersed närvid, ganglionid 

(neuronikehade koondised väljaspool kesknärvisüsteemi) ja  spetsialiseerunud närvilõpmed.  

 

 

Seljaaju on täiskasvanul ligikaudu 40–45 cm pikkune ja 1,5 cm laiune lülisambakanalis paiknev 

valge silinderjas segmenteeritud (kaela-, rinna-, lumbaal-, sakraalsegmendid) närvikoe väät. 

Seljaaju koosneb kahest sümmeetrilisest poolest, mida seob omavahel närvikoeline kommissuur, 

commussura medullae spinalis. Kommissuuri keskel paikneb ependüümirakkudega vooderdatud 

seljaaju tsentraalkanal, canalis centralis. Seljaajus eristatakse perifeerselt paiknevat valgeainet, 

substantia alba ja tsentraalselt paiknevat hallainet, substantia grisea.  

 
 
Suuraju jaguneb anatoomiliselt kaheks poolkeraks. Suuraju poolkerades katab valgeainet 

hallainest moodustunud koor, cortex cerebri, mille paksus on 1,5-5 mm. Tänu rohketele vagudele 

ja käärudele on ajukoore kogupindala inimesel umbes 2000-2500 cm2, mistõttu ajukoorde 

paigutunud närvirakkude arv on tohutu - suuraju neuronite koguarvuks  on hinnatud 109 kuni 1010, 

millele lisandub veelgi suurem hulk gliiarakke. Kuigi suuraju koores esinevad väga erinevad 

närviraku tüübid, siis  püramidaalrakud on neist kõige enam levinumaks vormiks. Sõltuvalt 

erinevat tüüpi neuronite paigutusest ja nende aksonite kulgemisest on suuraju koores eristatavad 

kuus horisontaalset kihti.  

 

 

Väikeaju on väiksemõõtmeline aju osa, mis tagab tahteliste liigutuste viimistletuse ja 

koordineerituse. Väikeaju kaal moodustab kogu aju kaalust 10-12% (umbes 150 g).  Tänu rohketele 

vagudele ja käärudele on väikeaju koore üldpindala umbes 500-1000 cm2. Koore tugeva 

liigendatuse tõttu  moodustub väikeaju mediaansel lõikepinnal  põõsakujuline figuur - elupuu, 

arbor vitae. Väikeaju koort, cortex cerebelli moodustavas hallaines eristatakse kolme kihti, 

kusjuures vahelmise kihi moodustavad ühes reas paiknevad väikeaju koore kõige karakteersemate 

neuronite, pirnrakkude e Purkinje rakkude, kehad.   

 

 

Perifeerse närvisüsteemi närvid kujutavad endast närvikiude (aksoneid) ümbritsetuna Schwanni 

rakkude ja sidekoeliste kihtide poolt (vt närvi ristilõik, lk 54).  

Ganglionid, mis talitlevad närvisüsteemis kui releejaamad on neuronite kehi sisaldavad ja reeglina 

ovoidse kujuga struktuurid. Neuronite kehasid ümbritsevad satelliitrakkudeks nimetatavad 

gliiarakud ja kogu ganglionit katab omakorda sidekoeline kapsel.  

Spetsialiseerunud närvilõpmete ehitusega oleme juba tutvunud ühe inkapsuleeritud närvilõpme, 

Vater-Pacini kehakese e lamellooskehakese näite varal (lk  52). 
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Spinaalganglion  
H & E 

Dorsaaljuur spinaalganglioniga 
 
Ganglionirakud 
 
 
 
 
 
 
 
Ventraaljuur 

 Spinaalganglion 
 H & E või asaan 

 

Preparaadi mikroskopeerimist alustame nõrgal suurendusel. Näeme, et spinaalganglionis on 

eristatavad ventraalne e eesmine ja dorsaalne e tagumine juur.  

Dorsaalses juures asub spinaalganglion, mis sisaldab ganglionirakke. Viimaseid 

mikroskopeerime tugeval suurendusel.  

 

Ganglionirakud on suured, ümara kuju ja ümara tuumaga rakud. Tuumas on eristatav tuumake. 

Ganglionirakkude tsütoplasma sisaldab suurel hulgal kromatofiilset e Nissli substantsi. Iga 

ganglioniraku ümber paikneb üks rida lamedaid ganglionigliotsüüte, gliocyti ganglionici. 

Ganglionirakke koos ganglionigliotsüütidega ümbritseb õhuke, selles preparaadis mittenähtav 

sidekoeline kapsel e kihn, capsula neurocyti. 
 

Ganglionigliotsüüdid 
(satelliitrakud) 
 
 
 
 
Kromatofiilne substants 
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 Seljaaju ristlõige 
 Tioniin 

 

Seljaaju, medulla spinalis preparaati mikroskopeerime nõrgal suurendusel. Seljaaju ümbritseb 

vahetult õrnkest, pia mater. Näeme, et seljaaju valgeaine substantia alba paikneb väljaspool, 

tsentraalselt paikneb seljaaju hallaine, substantia grisea. Hallaine meenutab ristlõikes liblikat või 

H-tähte ning moodustab paremal ja vasakul pool identsed struktuurid - ventraalsed e eessarved, 

cornu ventrale ja dorsaalsed e tagasarved, cornu dorsale. Seljaaju rinnaosas lisanduvad veel 

külgmised e lateraalsed sarved, cornu laterale. Mõlemaid pooli ühendab kommissuur, mille 

keskel paikneb ependüümirakkudega vooderdatud tsentraalkanal, canalis centralis. Kommissuur 

jaguneb müeliniseerimata närvikiududest koosnevaks hallkommissuuriks, commissura grisea ja 

tsentraalkanali all asetsevaks, peamiselt müeliniseeritud närvikiududest koosnevaks 

valgekommissuuriks, commissura alba. Seljaaju jagavad kaheks võrdseks pooleks ventraalne 

ehk eesmine mediaanfissuur, fissura mediana ja dorsaalne e tagumine sept, septum dorsale.  

Seljaaju valgeaine koosneb erineva jämedusega (1-20 µm) närvikiududest. Kiud on rühmitunud 

kummalgi pool kolmeks väädiks: dorsaalseks väädiks, funiculus dorsalis, lateraalseks väädiks, 

funiculus lateralis ja ventraalseks väädiks, funiculus ventralis.  

Seljaaju hallaines paiknevad mitmed neuronite gruppidest moodustunud tuumad, neist kõige 

selgemini eristuvad ventraalses sarves asetsevad suurtest motoorsetest neuronitest moodustunud 

tuumad. Želatinoossubstants, substantia gelatinosa katab dorsaalselt tagumisi sarvi ja sellest 

struktuurist on preparaadis nähtavad ainult väikeste rakkude tuumad. 

Fissura mediana 

Cornu ventrale 

Funiculus 
lateralis 

Canalis 
centralis 

Pia mater 

Funiculus 
ventralis 
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 Väikeaju koor 

 Tioniin 

 

Väikeaju, cerebellum koosneb perifeersemalt paiknevast hallainest, substantia grisea ja 

tsentraalselt paiknevast valgeainest, substantia alba.  Väikeaju koor moodustab tugevalt 

liigendunud kääre, millesse tungib lamellidena tsentraalselt paiknev valgeaine. Väikeaju 

mediaansel lõikepinnal moodustub põõsakujuline figuur - elupuu, arbor vitae. Väikeaju koores 

eristatakse kolme kihti: 

1. molekulaarkiht,  stratum moleculare. Kihis paiknevad väikesed korv– ja tähtneuronid ning 

gliiarakud.  

2. Purkinje rakkude kiht, stratum purkinjense. Kihti nimetatakse veel pirnrakkude kihiks või  

ganglionaarkihiks. Kihi moodustavad suured pirnrakud e Purkinje rakud. Rakkude 

perikaarüon on suur ja rakud paiknevad korrapäraste vahedega ühes reas.  

3.  granulooskiht, stratum granulosum. Kihis paiknevad tihedalt väikesed ja suured 

 sõmerrakud.  

Granulooskihile järgneb valgeaine, substantia alba, kus tioniiniga värvitud preparaadis on 

nähtavad väiksed gliiarakkude tuumad. 

 

 
 Suuraju koor 
 Tioniin või H & E 

 

Suuraju, cerebrum katab pealt õrnkest, pia mater. Perifeerselt paiknevas hallaines eristatakse kuut 

neuronite kihti. 

 

1. molekulaarkiht, lamina molecularis.  Kihis paiknevad vähesed käävja kujuga neuronid. 

2. välimine granulaarkiht, lamina granularis externa. Kihis paiknevad tihedalt koondunud  

väiksed püramiid– ja sõmerrakud. 

3.  välimine püramidaalkiht, lamina pyramidalis externa. Väikeste ja keskmiste 

püramiidrakkude suurus kasvab järgmise kihi suunas. 

4. sisemine granulaarkiht, lamina granularis interna. Kiht sisaldab tihedalt paiknevaid 

tähtrakke. 

5. sisemine püramidaalkiht, lamina pyramidalis interna. Sisaldab sõmerrakke ja suuri 

püramiid– e Betzi rakke. 

6. multiformne kiht, lamina multiformis. Kihis paiknevad väiksed käävjad ja polümorfsed 

neuronid.  

Multiformsele kihile järgneb kiududerohke valgeaine, substantia alba. Tioniiniga värvitud 

preparaadis näeme valgeaines gliiarakkude tuumi.  
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I - Molekulaarkiht 
 
II - Välimine granulaarkiht 
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IV - Sisemine granulaarkiht 
 
V - Sisemine püramidaalkiht 
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MEELEORGANID 
 
Meeleorganite ülesandeks on sideme tagamine tsentraalnärvisüsteemi ja välis- ning 

sisekeskkonna vahel.  

Meeleelundi koostises on retseptor, juhtetee ja keskus tsentraalnärvisüsteemis. Retseptori 

koostises on alati meelerakk, kui lisanduvad veel suuremad lisastruktuurid, siis räägime 

organretseptoritest (nt silmamuna). 

 

Meeleelundeid jaotatakse kolme gruppi sõltuvalt meeleraku iseloomust: 

1. Meeleelundi koostises on primaarsed tsentraalse jätkega (aksoniga) meelerakud. Sellised  

neurosensoorsed rakud on silma võrkkesta fotoretseptoorsed kepp- ja kolbrakud ning ninaõõne 

haistmisregiooni haistmisrakud. 

2. Meeleelundi koostises on sekundaarsed ainult dendriite omavad meelerakud. Sellised 

sensioepiteliaalsed rakud on kuulmis-, tasakaalu- ja maitsmisorgani meelerakud. 

3. Hajusalt kudedes paiknevad vabad ja inkapsuleerunud närvilõpmed (vt lk 51). 

 

Käesolevas peatükis vaatleme ainult nägemis- ja kuulmisorgani ehitust. Maitsmisorgani 

(maitsmiskarikate) ehitust käsitletakse keelepapillide juures (vt lk 94).   
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 Silmamuna 
 Karmiin-pikroindigokarmiin või H & E 

 

Silmamuna (bulbus oculi) sein koosneb kolmest kestast: fibrooskest (t. fibrosa), soonkest  (t. 

vasculosa) ja sisekest (t. interna) ehk võrkkest (retina). Fibrooskest koosneb kahest osast: 

silmamuna ette jääb sarvkest e kornea (cornea), külgedele ja taha valgekest (sclera). 

 

Soonkest koosneb kolmest osast: sarvkesta taha jääb vikerkest (iris), sellest tahapoole ripskeha 

(corpus ciliare) ja suuremas osas tõeline soonkest (chorioidea). 

Silmamuna võrkkest e reetina koosneb kahest osast: pimeosa ja optiline osa. Pimeosa, mis katab 

vikerkesta ja ripskeha tagantpoolt ei sisalda neuroneid ja on suhteliselt õhuke. Valdavas ulatuses 

on võrkkest valgustundlik (optiline osa), mis sisaldab meelerakke ning bi- ja multipolaarseid 

neuroneid. Piiri õhukese pimeosa ja tunduvalt paksema optilise osa vahel moodustab saagserv 

(ora serrata). 

 

Silmamuna sisemuses tsiliaarkeha tasandil paikneb silmalääts (lens). Eespool toodud struktuuride 

vahele jäävad õõnsad ruumid: sarvkesta ja irise vahele jääb silma eeskamber (camera bulbi 

anterior) ning vikerkesta ja läätse vahele silma tagakamber (camera bulbi posterior). Mõlemaid 

kambreid ühendab pupill (pupilla). Kambrid sisaldavad vedelikku (humor aquosus), mis 

preparaatides ei ole säilinud. Silmamuna tagaküljelt sisenevad ja väljuvad vastavalt veresooned ja 

nägemisnärv. Viimase väljumiskohal moodustub nägemisnärvi disk, mille keskel on süvend 

(discus nervi optici, excavatio disci). 

 

Esmalt tutvume preparaadis sarvkestaga. See avaskulaarne moodustis koosneb viiest kihist. Kõige 

välimiseks kihiks on mitmekihiline lameepiteel (epithelium anterius corneae). Järgneb paks 

eesmine piirikiht (lamina limitans anterior). Kõige paksemaks kihiks on sidekoeline sarvkesta 

pärissubstants (substantia propria corneae). Neljandaks kihiks on tagumine piirikiht (lamina 

limitans posterior), mis võrreldes eesmise piirikihiga on tunduvalt õhem. Kõige sisemiseks kihiks 

on ühekihiline lameepiteel, mis moodustab sarvkesta tagumise epiteeli (epithelium posterius 

corneae). 

 

Teisena tutvume võrkkesta optilise osa ehitusega, milles eristatakse kümmet kihti. Vastu 

korioideat jääb preparaadis hästi nähtav ühekihiline kuubiline pigmentepiteel, võimaldades selge 

piiri määramist korioidea ja võrkkesta (retina) vahel. Teises kihis paiknevad meelerakkude – kepp

– ja kolbrakkude perifeersed jätked – kepikesed ja kolvikesed. Kolmandaks kihiks on preparaadis 

vaevalt eristatav glioosne välimine piirimembraan. Järgmises kihis paiknevad kepp- ja 

kolbrakkude tuumad, moodustades välimise rakutuumade kihi. Viies kiht moodustub ühelt poolt 

kepp- ja kolbrakkude tsentraalsete jätkete ja bipolaarsete neuronite dendriitide poolt – välimine 

kiudude kiht. Järgneb sisemine rakutuumade kiht, mille moodustavad bipolaarsete neuronite 

tuumad. Kuna üks bipolaarne neuron seob mitu meelerakku, on selles kihis tuumi vähem võrreldes 

välimise tuumade kihiga. Bipolaarsete neuronite aksonid ja multipolaarsete neuronite dendriidid 

moodustavad sisemise kiudude kihi. Kaheksandas kihis asuvad multipolaarsete neuronite tuumad, 

kihti nimetatakse ganglionaarkihiks. Eelviimane – närvikiudude kiht moodustub 

multipolaarsete neuronite aksonitest, mis suunduvad nägemisnärvi koostisesse. Viimaseks kihiks 

on sisemine glioosne membraan. 

Seega impulsi edasikandumine võrkkestas toimub läbi kolme närviraku – meelerakk, bipolaarne 

ja multipolaarne neuron. Nägemisnärvi väljumise kohal meelerakud puuduvad, mistõttu see 

võrkkesta osa ei ole valgustundlik (pimetähn). 
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Iridokorneaalnurk 
  
Kolmandaks vaatleme iridokorneaalnurka (angulus iridocornealis) ja läätse (lens). Siia jääb 

ripskeha, mille pinnal moodustuvad rohked ripsjätked (processus ciliaris). Ripskeha sisemuses 

esinevad mitmes suunas kulgevad ripslihase (m. ciliaris) kiud, veresooned ja kohev sidekude. 

Pinnalt lähtuvad läätseni peened ripsvöötme (zonula ciliarise) kiud (fibrae zonulares), 

moodustades niiviisi läätse kandeaparaadi (aparatus suspensorius lentis). Läätsesubstantsi 

(substantia lentis) moodustavad läätsekiud, mis tihenevad läätse keskel tuumaks (nucleus lentis). 

Läätse katab kihn ja eesküljel ühekihiline kuupepiteel. Tagaküljel epiteel puudub. 

 
 
 Silma ülalaug 
 Karmiin-pikroindigokarmiin või Heidenhaini raudhematoksüliin 

 

Kuna uuritav objekt on suur, tuleks silma ülalau (palpebra superior) ehitusest ülevaate saamiseks 

kasutada võimalikult nõrka suurendust. 

  

Silmalaus eristatakse kolme kesta: nahk-, kesk- ja konjuktivaalkest. 

 

Väljapool paikneb nahkkest, mis ehituselt vastab tüüpilisele nahale. Pinnal on epidermis, selle all 

õhuke sidekoeline pärisnahk, mis sisaldab karvafolliikuleid.  

Vastu silmamuna jääb konjuktivaalkest. Seda katab kahekihiline silinderepiteel – 

konjuktivaalepiteel. Selle all on limaskestale omane sidekoeline päriskiht. Konjuktivaalkest lau 

ülaosas moodustab konjuktivaalvõlvi ja samas päriskihis on lümfotsüütide kogumik 

konjuktivaaltonsillina.  

Kahe eelnimetatud kesta vahele jääb keskkest. Konjuktivaalkesta poole jääb tugev, kollageensete 

kiudude rikas lauplaat e tarsus. Kollageensete kiudude kimpude vahel asetsevad modifitseerunud 

rasunäärmete – tarsaalnäärmete lõpposad. Viimajuhad avanevad lau alaserva. Naha ja tarsuse 

vahele jääb silma ringlihase palpebraalne osa. Konjuktivaalkesta allosas on nähtav nõrk Riolani 

lihas. Lau alaservas esinevad ripsmed, mis on tüüpilised karvad. Nende juurt ümbritseb folliikul, 

millesse avanevad rasunäärmed. Juure kohale jäävad tsiliaarnäärmete lõpposad. 
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 Merisea sisekõrv 
 Asaan või H & E 

 

Sisekõrv (auris interna) täidab kahte olulist ülesannet. Ta on nii tasakaaluorgan kui kuulmisorgan. 

Preparaadis tutvume ainult kuulmisorganiga, mis paikneb teos. 

Teo telje ümber kulgeb spiraalselt luulise labürindi hulka kuuluv teokanal. Luuline teokanal 

koosneb kahest osast: esiku– e vestibulaarastrikust (scala vestibuli) ja trummi– e 

tümpanaalastrikust (scala tympani). Mõlemad on täidetud perilümfiga. Vestibulaarastrikust 

eraldub vestibulaarmembraaniga tigujuha (ductus cochlearis), mis kujutab endast teo 

membranoosset osa. Tigujuha on lõikes enamvähem kolmnurkne, seega on võimalik eristada 

kolme seina. Vestibulaarse seina moodustab vestibulaarmembraan, välimise seina 

spiraalligament ja seda kattev soonjutt, tümpanaalse seina spiraalne luuplaat ja 

basilaarmembraan sellel paikneva spiraalorganiga. Spiraalsel luuplaadil olevat paksendit 

nimetatakse spiraalääriseks. 

Teo teljes kulgeb teonärv, mille kiud on teo teljes paiknevate neuronite aksonid.  

 

Tugeval suurendusel tutvume spiraalorgani ehitusega. Spiraalääriselt lähtub tigujuhasse sültja 

konsistentsiga kattemembraan. Spiraalorgan ise on sageli preparaadis deformeerunud, mistõttu on 

soovitav kasutada ka juuresolevat skemaatilist joonist. Spiraal- e Corti  organ paikneb 

basilaarmembraanil. Organis esinevad meelerakud ja nelja liiki tugirakud. Spiraalorgani sisemise 

ja keskmise kolmandiku piiril asub sisetunnel, mida piirab seest ja väljast üks rida sammas- ehk 

sarikrakke. Sammasrakkudest sissepoole jääb üks ja väljapoole kolm kuni neli rida falangirakke. 

Nende rakkude apikaalne pind on kausikujuliselt sisse sopistunud. Falangirakkudest väljapoole 

jäävad välimised piirirakud, mis järjest madalduvad ja lähevad üle madalateks välimisteks 

tugirakkudeks. Falangirakkude pinnal asuvad meelerakud – karvarakud. Kõige välimise 

karvarakkude rea kõrvale jääb õõnes ruum – välistunnel. 

Vestibulaarmembraan 

Spiraalganglion 

S 

S= Sisetunnel 

Soonjutt 
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 ENDOKRIINORGANID 

 

Endokriinorganitel e sisesekretoorsetel näärmetel viimasüsteem puudub, mistõttu nende 

organite sekretoorsete rakkude toodetud hormoonid suunatakse reeglina rakke ümbritsevatesse 

verekapillaaridesse. Viimastest kantakse hormoonid vereringe kaudu üle keha laiali mõjutades 

kõikide organsüsteemide talitlust. Endokriinsüsteemis täidavad keskset reguleerivat rolli 

hüpotalamus, hypothalamus ja hüpofüüs, hypophysis. Hüpotalamus koordineerib 

endokriinsüsteemi talitlust ja on autonoomse närvisüsteemi kontroll-keskuseks. Hüpotalamusega 

seostub nii funktsionaalselt kui morfoloogiliselt hüpofüüs, kus toodetakse mitmeid hormoone, mis 

mõjustavad teiste endokriinorganite talitlust. Kui hüpotalamus ja hüpofüüs on tsentraalseteks 

endokriinorganiteks, siis teisteks, perifeerseteks endokriinorganiteks on: käbi- e pineaalnääre, 

glandula pinealis, kilpnääre, glandula thyreoidea, kõrvalkilpnääre, glandula parathyreoidea ja 

neerupealised, gl. suprarenalis.  Lisaks on rida organeid, kus endokriinne sekretsioon on üheks 

oluliseks lisafunktsiooniks: sugunäärmed e gonaadid (testised ja munasarjad), kõhunääre e 

pankreas (pankreasesaarekesed, insulae pancreaticae), tüümus, thymus ja platsenta, placenta. 

Endokriinrakke leidub veel ka hajutatult paiknemas erinevates organites (nt seedetrakti– ja 

hingamisteid katvas epiteelis võib leida üksikult epiteelirakkude vahel paiknevaid endokriinrakke).   

 
 
 

 

 Hüpofüüs mediaanlõikes 

 H & E 

 

Hüpofüüs, hypophysis on oasuurune nääre, mis paikneb koljupõhimikul türgi sadulas - sella 

turcica. Hüpofüüsil on kaks funktsionaalset osa: adenohüpofüüs, adenohypophysis ja 

neurohüpofüüs, neurohypophysis. Lühike vars, infundibulum seostab hüpofüüsi hüpotalamusega.  

Tugeval suurendusel uurime hüpofüüsi eessagara ehitust. Adenohüpofüüsis paiknevad rakud 

väätidena, mida eraldavad laiad fenestreerunud kapillaarid e sinusoidid.  Adenohüpofüüsi rakke 

saame preparaadis eristada ainult rakkude tsütoplasma värvumise alusel. Eristatakse 

kromofiilseid, endocrinocyti chromophili ja kromofoobseid, endocrinocyti  chromophobi 

endokrinotsüüte. Osa kromofiilseid endokrinotsüüte sisaldavad tsütoplasmas sõmeraid, millised 

värvuvad happeliste histoloogiliste värvidega kirkalt roosaks - need on atsidofiilsed 

adenotsüüdid, endocrinocyti acidophili. Teine grupp kromofiilseid endokrinotsüüte  sisaldab 

sõmeraid, mis värvuvad aluseliste värvidega intensiivselt siniselt - need rakud on basofiilsed 

adenotsüüdid, endocrinocyti basophili. Kromofoobsete endokrinotsüütide tsütoplasma ei 

sisalda sõmeraid, rakud on väiksed ja nõrgalt värvunud.  

  

 

 

 Kilpnääre 

 H & E 

 

Kilpnääre, glandula thyroidea koosneb kahest külgsagarast ja nendevahelisest kitsusest.  Nääret 

katab kapsel, millest lähtuvad kiudsidekoelised septid jagavad parenhüümi ebakorrapärasteks 

sagarikeks, lobulus.  Kilpnääre struktuurse ühiku moodustavad põisjad folliikulid, folliculus.  

Folliikulid on täidetud atsidofiilse kolloidiga, colloidum, mis on preparaadis eosiiniga ühtlaselt 

roosakaks värvunud. Folliikulite seina vooderdavaid ühekihilist kuupepiteeli moodustavaid rakke 

nimetatakse follikulaarrakkudeks. Epiteelirakud paiknevad ka folliikulite vahel ja selliseid rakke 

nimetatakse parafollikulaarseteks rakkudeks.   
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 Neerupealis 

 H & E 

 

Neerupealis, glandula suprarenalis paikneb neeru ülemist poolust ümbritsevas side– ja rasvkoes. 

Neerupealiseid katvast kihnust lähtuvad organisse arvukad veresooned. Juba nõrgal suurendusel 

on selgelt näha parenhüümi jaotumine perifeerselt paiknevaks kooreks, cortex ja tsentraalseks 

säsiks, medulla.   

Neerupealise koores eristatakse kolme tsooni: glomeruloos–, fastsikulaat- ja retikulaartsoon.  

Glomeruloostsoon, zona  glomerulosa on suhteliselt kitsas tsoon vahetult kapsli all, kus rakud 

paiknevad kerajate moodustistena. 

Fastsikulaattsoon, zona fasciculata on koore kõige ulatuslikum tsoon, kus rakud paiknevad 

pikkade sammastena, mis on orienteeritud risti neerupealise välispinnaga. Rakusammaste vahel 

kulgevad enam-vähem paralleelselt laiad verekapillaarid e sinusoidid.  

Retikulaartsoon, zona reticularis on koore kõige sügavamaks osaks, kus omavahel korrapäratult 

läbipõimunud rakuväätide vahele jäävad sinusoidid.  

Tsentraalselt paiknev säsi ei ole väga teravalt koorest piiritletud. Säsi rakud on suhteliselt 

suuremad ja sisaldavad kroomafiinseid (kroomilembeseid) sõmeraid.  Kroomisooli sisaldavate 

fiksaatorite kasutamisel värvuvad sellised sõmerad rakkudes kollakas-pruuniks.  Rakkude vahele 

jäävad sinusoidid ja avaravalendikulised veenid.  

 

 

 Pankrease saared 
 H & E 

 

Pankreas koosneb sise– ja välissekretoorsest osast. Sisesekretoorse e endokriinse osa 

moodustavad pankrease saared. Pankreases domineerib välissekretoorse osa ja seda 

moodustavate atsinuste ehitusega tutvume seedeorganite käsitlemisel (vt lk 111). 

Pankrease atsinuste vahel otsime ümaraid, heledamaid struktuure — pankrease- e Langerhansi 

saari, insulae pancreaticae. Pankrease saared koosnevad endokriinrakkude põrkadest, mille vahel 

paiknevad sinusoidaalset tüüpi verekapillaarid. Kuigi endokriinrakud, pancreatocytus endocrinus 

jaotatakse erinevateks alatüübiks (esinemissageduse järgi reastatult): B (beeta), A (alfa), D (delta),  

PP(F) rakud ja teised vähemesinevad rakutüübid,  siis antud  preparaadis neid alatüüpe ei ole 

võimalik eristada.   
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SEEDESÜSTEEM 
 

 

Seedesüsteem koosneb seedekanalist ja sellega seotud organitest - keelest, hammastest, 

süljenäärmetest, kõhunäärmest, maksast ja sapipõiest. Seedekanal kujutab endast lihaselist toru, 

mida vooderdab epiteel. Erinevates seedesüsteemi lõikudes on epiteel erinevat tüüpi, sõltuvalt 

seedesüsteemi osa funktsioonist. Seedekanal koosneb peaaegu kogu ulatuses kolmest kestast.  

 

Funktsionaalselt võib seedekanali jagada kolmeks osaks: 

1. suuõõs ja selles paiknevad elundid 

2. seedetrakt - söögitoru, magu, peensool, jämesool 

3. seedetraktiga seotud suured näärmed - maks ja pankreas 

 

Suuõõs, cavum oris on seedesüsteemi algusosa, mille valendikku piiravad eest huuled, külgedelt 

põsed, ülevalt kõva ja pehme suulagi.  Suuõõnde ulatuvad keel ja hambad ning siia avanevad 

süljenäärmete viimajuhad. Kurgu kaudu seondub suuõõs neeluga. Kurgu- ja neelupiirkonnas 

esinevad lümfoepiteliaalse koe koondised moodustavad tonsille e mandleid. Eristatakse paaritut 

keeletonsilli, paarilisi palatiintonsille ja paaritut neelutonsilli. 

 

 

 

SEEDETRAKTI EHITUS 

 

Seedetrakt söögitorust kuni pärasooleni on torujas kanal, mille sein koosneb kolmest kestast: 

 

1) Limaskest, tunica mucosa on kaetud katteepiteeliga, mis söögitoru ja anaalpiirkonnas on 

mitmekihiline lameepiteel (vt lk 22), mujal on ühekihiline prismaatiline epiteel (vt lk 20). Epiteeli 

all paikneb sidekoeline proopria, järgneb silelihasrakkudest moodustunud limaskesta lihaskiht ja 

sidekoeline submukooskiht, kus asub submukoospõimik. Submukoosas esinevad näärmete 

lõpposad ainult söögitorus ja kaksteistsõrmiksooles. 

 

2) Lihaskest, tunica muscularis on ehitunud silelihaskoest (v.a söögitoru algusosa, mille 

moodustab vöötlihaskude). Lihaskest on kahekihiline, kusjuures sisemine on tsirkulaarkiht,  

stratum circulare ja välimine longitudinaalkiht, stratum longitudinale. Kahe kihi vahel on 

sidekoeline intermuskulaarkiht närvi- ja lümfisoonte põimikutega. Maos lisandub lihaskesta kahele 

kihile veel kolmas sisemine põikikiht. 

 

3) Seedetrakti väliskatteks on adventitsiaalkest, tunica adventitia või serooskest, tunica serosa. 

Need seedetrakti osad, mis jäävad väljaspoole peritoneaalõõnt (nt söögitoru) on kaetud 

adventitsiaalkestaga ja need osad, mis asuvad peritoneaalõõnes (magu, peensool, jämesool) on 

kaetud serooskestaga.  

Adventiitsia on kohevast sidekoest ehitunud kest, mis alakihte omamata seostub sujuvalt 

naaberstruktuuridega. Serooskest moodustub sidekoelisest subserooskihist ja serooskesta 

päriskihist ehk proopriast, mida katab mesoteel (vt lk 18). 
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 Palatiintonsill 
 H & E 

 

Suulae– e palatiintonsillid, tonsilla palatina on paarilised ovaalsed lümfoidkoest organid, mis 

paiknevad suuõõnes kurgukaarte ja keelejuure vahel. Suulaetonsill on moodustatud mitmest 

limaskesta voldist, mille prooprias asuvad lümfisõlmekesed arvukate idutsentritega. Tonsillide 

pinnalt läheb organi sisemusse 10-20 krüpti, millised hargnedes moodustavad sekundaarseid 

krüpte. Tonsillide limaskesta katab sarvestumata mitmekihiline lameepiteel, mis katab ka krüpte. 

Sügavamal asuvatest kudedest on tonsill eraldatud tihedama kiudsidekoelise kihnuga, millest 

tonsilli hargnevad sidekoelised septid jagavad palatiintonsilli sagarikeks vastavalt krüptide arvule.  

Tugeval suurendusel näeme, et lümfotsüüdid infiltreerivad ulatuslikult epiteeli. Eriti ulatuslik 

lümfotsüütide infiltratsioon on näha krüptide põhjas, kus nad maskeerivad epiteeli peaaegu 

täielikult.   

 
 

 Hamba arenemine 
 H & E 

Preparaati uurime kõigepealt nõrgal suurendusel. Hamba alget moodustab kellukesekujuline 

emailiorgan, mis ümbritseb sidekoelist hambapapilli. Emailiorganit ja hambapapilli ümbritseb 

hambapaun, kus paikneb hulgaliselt veresooni. Hambapapilli poolt ja küljelt ümbritseb 

hambaalget moodustav alveolaarluu. Emailiorgani sisepinda katab ühekihiline kõrgprismaatiline 

epiteel, mille moodustavad sisemised emailirakud. Emailiorgani servadel lähevad sisemised 

emailirakud üle lamedateks välimisteks emailirakkudeks. Sisemiste ja välimiste emailirakkude 

vahele jääb tähekujulistest, omavahel seotud epiteelirakkudest ja sültjast ainest moodustunud 

emailipulp. Dentiini moodustumine algab hambapapilli tipus, kus sidekoe rakud diferentseeruvad 

prismaatilisteks, basofiilse tsütoplasmaga rakkudeks - odontoblastideks. Odontoblastid hakkavad 

moodustama raku ülemisele pinnale dentiini põhiainet, mis sisaldab kollageenseid fibrille ja nende 

vahel paiknevaid mukoproteiine. Dentiini läbivad radiaalsed dentiinituubulid, tubuli dentinale, 

millistes paiknevad (Tomesi kiududena) odontoblastide jätked. Edaspidi imbub dentiin läbi 

lubisooladega. Odontoblastidega vahetult piirnev dentiin (predentiin) on lubjastumata, ta koosneb 

kollageensetest kiududest ja amorfsest põhiainest. Sisemised emailirakud diferentseeruvad 

hambapapilli tipu kohal kõrgprismaatilisteks enameloblastideks, millised moodustavad oma 

apikaalses osas emailiprismasid (iga enameloblast moodustab ühe prisma). Hambatsement 

vaadeldavas arenemisjärgus puudub. 
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H & E 
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H & E 
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 Keele ristilõik 
 H & E 

 

Keel, lingua on põhiliselt toidu segamise ja neelamise vahend, lisaks sellele veel maitsmis– ja 

kõnelemiselund. Keel on lihaseline elund, kus vöötlihaste kimbud kulgevad vertikaalselt, risti– ja 

põikisuunas. Keelelihaseid jagab paremaks ja vasakuks pooleks sidekoeline sept. Keele alumise, 

sileda pinna limaskest on kaetud mitmekihilise sarvestumata lameepiteeliga. Keele ülemisel pinnal 

paiknevad papillid. Inimesel eristatakse kolme tüüpi papille: vallpapill, papilla vallata; niitpapill, 

papilla filiformis; seenpapill, papilla fungiformis. Lehtpapill, papilla foliata on inimesel 

rudimentaarne ja esineb ainult lapseeas.  

Keeleseljal proopria all moodustunud tihedast sidekoest plaati nimetatakse aponeuroosiks. 

Keelenäärmed kuuluvad väikeste süljenäärmete hulka ja on keele eesmises osas peamiselt 

segatüüpi, keelejuure osas aga mukoosset tüüpi lõpposadega. Vallpapillide papillivagudesse 

avanevate maitsmisnäärmete lõpposad on puhtseroossed. 

 

  
 
 Vallpapill 
 H & E 

 

Vallpapillid, papilla vallata on pealt lamedad limaskesta kõrgendid, millised asuvad keelepära ja 

keelekeha piiril. Vallpapillide arv keelel on 6 - 12, nende pikkus on 1-1,5 mm, diameeter 1-3 mm. 

Vallpapillide ülemine pind on samal kõrgusel keele ülemise  pinnaga, papille ümbritseb ringjas 

süvend - papillivagu. Vagu väljastpoolt ümbritsevat kõrgenenud limaskesta osa nimetatakse 

papilli valliks. Vallpapillid on moodustunud tihedast sidekoelisest proopriast, mida katab 

mitmekihiline sarvestumata lameepiteel. Seroossete maitsmisnäärmete juhad avanevad 

papillivagude põhja. Vallpapilli ülemises, lamestunud osas moodustuvad proopriast kõrgendid - 

sekundaarpapillid, vallpapilli külgedel need puuduvad. Vallpapilli külgedel asuvad epiteelis 

maitsmisretseptorid -  maitsmiskarikad e maitsmispungad. Maitsmispungad on ovaalsed 

kehakesed, neis paikneb 50-75 rakku. Maitsmispungas eristatakse kolme tüüpi rakke: maitsmis-, 

tugi– ja basaalrakke. 
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 Söögitoru  
 H & E 

 

Söögitoru, oesophagus on ligikaudu 25 cm pikkune torujas kanal, mida vooderdab paks 

mitmekihiline sarvestumata lameepiteel.  

Söögitoru sein koosneb kolmest kestast: limaskestast, lihaskestast ja adventiitsiast. Vaba 

välispinnaga kohtades on välimiseks kestaks serooskest. 

Söögitoru limaskest on kaetud mitmekihilise sarvestumata lameepiteeliga. Epiteelile järgneb 

kiudsidekoeline proopria, mis sisaldab difuusset lümfoidkudet ja lümfisõlmekesi. Proopria 

moodustab arvukaid papille, mis tungivad epiteeli. Järgneb pikisuunalistest silelihasrakkudest 

moodustunud limaskesta lihaskiht. Limaskesta ja lihaskesta seob omavahel submukooskiht. 

Submukooskihi moodustab kiudsidekude, mis osaleb limaskesta pikikurde moodustumisel. 

Submukooskiht sisaldab veresooni ja söögitoru pärisnäärmeid. Viimased on mukoossed 

tubuloalveolaarsed näärmed, millede viimajuhad avanevad limaskesta pinnale. 

Lihaskest on suhteliselt paks kest, mis moodustub sisemisest tsirkulaarsest ja välimisest 

longitudinaalsest kihist. Söögitoru ülaosas on lihaskest moodustunud vöötlihaskoest, alaosas aga 

silelihasrakkudest. Kahe lihaskihi vahel paikneb õhuke sidekoeline intermuskulaarkiht, kus 

paiknevad närvikiud ja ganglionirakud moodustavad intermuskulaarse närvipõimiku. 

Adventitsiaalkesta moodustab kohev sidekude.  

 

 

 Mao funduse limaskest 
 H & E 

 

Mao funduse, fundus ventriculi limaskest moodustab kumeraid välju, areae gastricae tingituna 

maonäärmete grupiviisilisest paigutumisest. Mao katteepiteeliks on ühekihiline prismaatiline 

epiteel, raku apikaalne osa sisaldab lima (Biedermanni kork). Nõrgal suurendusel on mao pinnal 

näha hulgaliselt süvendeid - maolohukesi e foveoole. Nendesse avanevad prooprias paiknevad 

tubulaarsed maonäärmed. Maonäärmeis eristatakse kitsust, kaelaosa ja põhjaosa. Kitsused 

paiknevad maolohukeste all ja nad on maoepiteeli regeneratsiooni paigaks koosnedes 

vähediferentseerunud rakkudest. Kaelaosad koosnevad limatootvatest mukotsüütidest ja 

soolhapet produtseerivatest parietaalrakkudest. Mukotsüüdid sisaldavad raku apikaalses osas 

lima, raku tuum on basaalse asetusega ja nõgustunud kujuga. Parietaalrakud on ümarad, suured, 

ühe või kahe tuumaga atsidofiilsed rakud. 

Põhjaosa koosneb parietaalrakkudest ja pearakkudest, neist viimased toodavad pepsinogeeni. 

Pearakud on silindrilise kujuga rakud, nende subnukleaarses osas paikneb basofiilne ergastoplasma 

ja supranukleaarses osas sümogeenisõmerad. 

Limaskesta proopria koosneb retikulaarsest sidekoest. Näärmete all moodustab proopria  

subglandulaarkihi. Mao limaskesta lihaskiht koosneb sisemisest tsirkulaarsest ja välimisest 

longitudinaalsest kihist.  

 

 

 Mao pülooruse limaskest 
 H & E 

 

Nõrgal suurendusel näeme, et mao pülooruses, pars pylorica ventriculi on fundusega võrreldes 

maofoveoolid sügavamad ja neisse avanevad lühemad tubulaarsed püloorusenäärmed, millised 

toodavad mukoidset sekreeti. Püloorusenäärmed on väänlevad ja hargnevad struktuurid, millised 

on preparaadis tabatud tavaliselt ristlõikes. Mao pülooruse katteepiteel on ühekihiline prismaatiline 

epiteel. Pülooruse näärmed on laiema valendikuga ja nad on moodustunud prismaatilistest 

rakkudest, kus rakutuum on basaalse asetusega ja lame. 
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 Kassi peensool 
 PAS-reaktsioon + van Gieson 

 
Olles peamiseks imendumisalaks on peensoolel selleks vastav pinnaehitus, mis suurendab 

limaskesta pindala. Nõrgal suurendusel näeme peensoole limaskestal hulgaliselt soolehatte. 

Soolehatte katab ühekihiline prismaatiline epiteel (vt lk 20). Soolehattude vahelist ruumi 

nimetatakse intervilloosruumiks. Sidekoelises prooprias paiknevad soolekrüptid e -näärmed, 

nende all on õhuke sõmerkiht. Järgneb limaskesta lihaskiht ja submukooskiht. Lihaskesta 

moodustab sisemine paksem ringkiht ja välimine õhem pikikiht. Väljastpoolt on peensool kaetud 

serooskestaga.  

 
  

 Jämesool 
 H & E 

 

Jämesool, intestinum cassum sein koosneb kolmest kestast: limaskest, lihaskest, serooskest. 

Limaskesta pinnale avanevad proopriast soolekrüptid, soolehatud puuduvad. Limaskesta 

katteepiteel on kõrgprismaline ühekihiline epiteel. Epiteelirakkudest on rohkem karikrakke, 

äärisrakke on tunduvalt vähem. Sidekoeline proopria sisaldab hulgaliselt lümfoidsest koest 

moodustunud lümfisõlmekesi. Proopriale järgneb limaskesta lihaskiht, sellele omakorda 

submukooskiht. Lihaskesta moodustavad seespoolne pidev ringkiht ja väljaspoolne pikikiht, 

mille moodustavad kolm soolepaela. Järgneb sidekoeline serooskest. Soole sein sisaldab kolm 

närvipõimikut: submukoospõimik submukoosas (plexus submucosus), intermuskulaarpõimik 

intermuskulaarkihis (plexus intermuscularis), subseroospõimik serooskestas (plexus subserosus). 

 

 
 Ussripik 
 H & E 

 

Ussripikule, appendix vermiformis on iseloomulik rohkete lümfoidkoe koondiste esinemine. 

Ussripiku funktsiooniks on organismi kaitse, seal paiknevad lümfoidkoe koondised kuuluvad 

perifeerse immuunsüsteemi hulka. Täiskasvanud inimesel on ussripiku valendik ümmarguse 

kujuga. Ussripiku moodustavad limaskest, lihaskest ja serooskest. Limaskestas paiknevad 

krüptid, mida katab kõrgprismaline ühekihiline epiteel. Sidekoelises prooprias on hulgaliselt 

lümfoidset kude, kus on nähtavad ka idutsentrid. Limaskesta lihaskiht praktiliselt puudub. 

Submukooskiht on suhteliselt paks. Lihaskest koosneb sisemisest ringlihaskihist ja välimisest 

pikilihaskihist. Väljastpoolt katab ussripikut sidekoeline serooskest. 
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 Sea maks 
 van Gieson 
 

Maks, hepar on kompaktne organ. Histoloogiline preparaat on valmistatud sea maksast, kus rohke 

sagarikevahelise sidekoe tõttu on maksasagarikud üksteisest hästi eristatavad. Hulknurkse kujuga 

maksasagarikud kujutavad endast maksa morfofunktsionaalseid ühikuid. 

Maksarakud e hepatotsüüdid on sagarikus paiknevad suured rakud. Ümar tuum paikneb rakus 

tsentraalselt ja rakus võib olla koguni 2-3 tuuma. Hepatotsüütide tsütoplasma võib sisaldada 

inklusioone (nt glükogeen, rasv). Hepatotsüüdid paiknevad ridadena üksteise peal ja moodustavad 

sagariku tsentraalveeni suunas radiaalselt kulgevad maksaplaadid. Viimaste vahel paiknevad 

maksasinusoidid, nende kulg on samuti radiaalne ja nad suubuvad sagariku keskel paiknevasse 

tsentraalveeni.  Katkendliku basaalmembraaniga sinusoidi seinas asuvad endoteelirakud, nende 

vahele jäävad pilujad ruumid. Lisaks endoteelirakkudele esinevad sinusoidide seinas maksa 

tähtrakud e Kupfferi rakud, mis kujutavad endast paigalisi makrofaage. Kupfferi rakkudel on 

piklik, intensiivselt värvuv tuum. 

Sagarikust väljaspool interstitsiaalses sidekoes paiknevad maksatriaadid. Maksatriaadi 

moodustavad sagarikevaheline sapijuhake, sagarikevaheline arter ning sagarikevaheline veen. 

 

 
 Inimese maks 
 H & E 
 

Inimese maksas on sagarikevahelised piirid ebaselged, kuna inimese maksas on tunduvalt vähem 

interstitsiaalset sidekudet. Maksasagarike ehitus on sarnane sea maksale.  

 

 
 
  

100 

Kupfferi 
rakk 

Maksa-
rakud 

Tsentraal-
veen 

Interlobulaar-
veen 

Interlobulaar-
arter 

Maksa-
sinusoid 

Sapi- 
juhake 

Endoteeli- 
rakud 



Interlobulaarne sidekude 
 
Tsentraalveen 
 

 

 

Maksatriaad 

Sea maks 
van Gieson 

Inimese maks  
H & E 

 
 
Tsentraalveen 
 
 
Maksatriaad 

Maksatriaad 
 
Sagarikevaheline sapijuhake 
 
 
 
Sagarikevaheline veen 
 
 
 
 
Sagarikevaheline arter 

Tsentraalveen 
 
Maksaplaadid 
 
Sinusoidid 

101 



  

 Pankrease eksokriinne osa  
 H & E 
 
Kõhunääre, pancreas kuulub näärmeliste kompaktsete organite hulka. Pankreas on keeruka 

ehitusega organ ja koosneb eksokriinsest ja endokriinsest osast. Endokriinse osa moodustavad 

pankrease saared, mida käsitletakse endokriinorganite juures (vt lk 87).  Organi toese 

moodustavad sidekoelised septid, mis jagavad pankrease sagarikeks. Sagarikud omakorda 

koosnevad väikestest struktuuridest - atsinustest. Näärmerakud ehk atsinuse rakud on 

vaadeldavad tugevamal suurendusel. Atsinuse raku apikaalse ja basaalse piirkonna struktuur on 

erineva ehitusega. Basaalse piirkonna tsütoplasma värvub intensiivsemalt ja kannab nimetust 

ergastoplasma. Atsinuse raku apikaalses osas esinevad sümogeeni sõmerad. 

Atsinuste viimasüsteem algab pika kitsusega, selle moodustab ühekihiline lameepiteel. 

Lameepiteeli rakke nimetatakse tsentroatsinoosseteks rakkudeks. Kitsused avanevad omakorda 

ühekihilise silinderepiteeliga vooderdatud viimajuhadesse. 
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HINGAMISORGANID 
 

Hingamisorganite ülesanne on tagada väline hingamine. Tänu hingamisorganitele rikastub veri 

hapnikuga ja vabaneb süsihappegaasist. Hingamisteede ülemise osa moodustab rida transpordikäike, 

mille kaudu välisõhk satub gaasivahetuse alasse. Hingamisteede distaalne osa on kohaks, kus toimub 

gaasivahetus läbi õhukeseseinaliste kopsusompude e alveoolide.  

Praktikumis tutvume trahhea, keskmise kaliibriga bronhi, bronhiooli ja alveolaarpuu ehitusega.  

Hingamisteede limaskest on suures ulatuses kaetud mitmerealise ripsepiteeliga (vt lk 18). 

Epiteelirakud kinnituvad basaalmembraanile, mille all paikneb sidekoeline proopria. Suuremates 

hingamisteede osades paikneb toruja organi seina toestuseks hüaliinne kõhrkude (vt lk 38) kas 

hobuserauakujuliste struktuuridena või erineva suurusega plaadikestena.  

 

 

 Trahhea  
 H & E 

 

Trahhea, trachea  kui toruja organi seina moodustavad kolm kesta - limaskest,   fibrokartilagiinkest 

ja adventitsiaalkest. 

 

1. Valendiku poolt paikneb limaskest. Kesta moodustavad järgmised neli kihti: 

 

 Mitmerealine ripsepiteel. Kõik epiteelirakud kinnituvad basaalmembraanile, kuid mitte kõik ei 

ulatu epiteeli välispinnani. Epiteeli välispinnale avanevad submukooskihis algavad 

trahheaalnäärmed. 

 Limaskesta päriskiht. Õhukese kihi moodustab kohev sidekude. 

 Fibroelastne kiht e membraan. Õõnesorganitest on selline kiht ainult trahheas. Kihi 

moodustavad pikisuunas kulgevad elastsed kiud. 

 Submukooskiht. Kihi moodustab kohev sidekude, seal näeme tubuloalveolaarsete 

trahheaalnäärmete lõpposi.  

 

2. Fibrokartilagiin– e kondrofibrooskest moodustub hobuserauakujulistest hüaliinsetest 

trahheaalkõhretest, neid ühendab omavahel sidekude. Kõhrkude puudub trahhea tagaküljel, ja kõhre 

vastaspooled on seal ühendatud trahhea ristilihasega. Trahhea ristilihas on moodustunud 

silelihaskoest. 

 

3. Trahhea kõige välimiseks kestaks on sidekoeline adventitsiaalkest. Kestas on hulgaliselt 

veresooni, kesta tagaküljel membranoosses osas paiknevad trahheaalnäärmed. 
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 Kops 
 Multivärving (karmiin-pikroindigokarmiin-resortsiinfuksiin) 
 

Kops, pulmo koosneb õhku juhtivast süsteemist ja veresooni sisaldavast interstitsiaalsest koest. 

Kopsusiseste hingamisteede hulka kuuluvad bronhid, bronhioolid ja alveolaarpuu. 

 

Bronhi, bronchus sein koosneb kolmest kestast - limaskest, kondrofibrooskest e 

fibrokartilagiinkest ja adventiitsiaalkest.  

1) Limaskest. Valendikupoolselt katab limaskesta pinda mitmerealine ripsepiteel, mis muutub 

vastavalt valendiku ahenemisele madalamaks. Järgneb limaskesta proopria, sellele järgneb 

limaskesta lihaskiht. Viimane, neljas kiht on sidekoeline submukoosa veresoonte ja 

bronhiaalnäärmete lõpposadega.  

 

2) Kondrofibrooskest. Teises kestas paiknevad erineva suurusega ja kujuga hüaliinsest 

kõhrkoest plaadikesed, neid ühendab kollageenseid kiude sisaldav sidekude. 

 

3) Adventitsiaalkest. Sidekoelises väliskestas on suurel hulgal rasvkudet. 

 

Bronhidele järgnevad väiksema diameetriga struktuurid - bronhioolid, bronchiolus. 

Bronhioolides erinevalt bronhidest ei ole kõhrkude ja näärmeid. Bronhioolide sein koosneb 

kahe või üherealisest prismaatilisest epiteelist, mis muutub madalamaks kuni kuupepiteelini 

väikestes bronhioolides. Epiteeli all paikneb sidekoeline proopria ja ringlihaskiht. 

Bronhiaalpuu, arbor bronchialis lõpeb terminaalsete bronhioolidega.  

Edasi jätkuvad hingamisteed alveolaarpuuna, arbor alveolaris. Alveolaarpuu algab terminaalsete 

bronhioolide hargnemisel moodustuvate respiratoorsete bronhioolidega. Respiratoorseid 

bronhioole katab katkendlik kuupepiteel. Respiratoorsetest bronhioolidest saavad alguse 

alveolaarjuhad, ductus alveolaris. Alveolaarjuhad hargnevad alveolaarkotikesteks, sacculi 

alveolares. Nii alveolaarjuhade kui ka kotikeste seinast võlvuvad välja alveoolid, alveoli läbi 

milliste seina toimub gaasivahetus. Kogu alveolaarpuud saadavad sidekoes paiknevad veresooned. 

 

                                         Arbor bronchialis  

Bronchus 

 

 

Bronchiolus 

 

 

Bronchiolus terminalis 

 

                                           Arbor alveolaris 

 

Bronchiolus respiratorius 

 

 

Ductus alveolaris 

 

 

Sacculus alveolaris 

 

 Alveolus pulmonalis 
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Bronhiool 

Epiteel 
 
 
Bronhiooli lihaskiht 
 
 
Sidekude 

Alveolaarpuu 

Berliini sinisega injetseeritud kapillaarid 
 
 
 AK = Alveolaarkotike 
 AL = Alveoolid 
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Sidekude 

AK 

AL 
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ERITUSORGANID 
 

Eritusorganite hulka kuuluvad neerud, kusepõis ja kusejuha. Eritusorganite ülesandeks on 

produtseerida neerudes uriini ja seda seejärel väljutada. Uriini produktsioon on valikuline ainete 

eemaldamine vereplasmast järgneva vee, ioonide, soolade, suhkrute, madalamolekulaarsete valkude 

reabsorptsiooniga. Inimese organismis täidavad neerud erinevaid ülesandeid ja on seetõttu keeruka 

ehitusega. Neerud osalevad organismi vedeliku ja elektrolüütide ning happe-aluse tasakaalu hoidmisel, 

neil on ka endokriinne funktsioon, sest nad toodavad erütropoetiini ja reniini. Kusepõis ja kusejuha on 

suhteliselt lihtsama ehitusega struktuurid, millised koosnevad kolmest kestast - limaskestast, 

lihaskestast ja adventitsiaalkestast (serooskestast).   

NEERUD 

Neerud on paarisorganid ja kuuluvad kompaktsete organite hulka. Pealt on neerud kaetud sidekoelise 

kapsliga. Neerude morfoloogilise jaotuse kohaselt jaguneb neer välimiseks kooreks, cortex ja 

sisemiseks säsiks, medulla. Neeru koor on makroskoopiliselt pruunikas-punast värvi ja moodustab 

neerude välimise püramiidide peal oleva kihi. Heledamat värvi säsi moodustub üksikutest 

ehitusüksustest - püramiididest. Inimese neerus eristatakse 10-18 püramiidi. Püramiid koos selle 

kohal oleva kooreosaga moodustab neerusagara. Neeru kooreosa koosneb neerukehakestest ja 

vääntuubulitest, säsiosa aga sirgtuubulitest ja kogumistorukestest. Neeru püramiidide vahele 

tunginud kooreosa nimetatakse neerusammasteks. Säsi omakorda ulatub neeru koore piirkonda 

säsikiirtena. 

 
NEERU VEREVARUSTUS 

 
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 reflekteerib arteriaalset osa 
(v.a toomasoon, glomeerul ja viimasoon) 
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 Neer 
 H & E 
 

Neeru, ren preparaati vaatleme kõigepealt nõrgal suurendusel. Pealt on neer kaetud sidekoelise 

kapsliga, mille all paikneb neeru koor ja tsentraalselt neeru säsi. Tugeval suurendusel uurime 

nefronit ja neerukehakest. Nefronid koosnevad kortikaalsest ja medullaarsest tuubulite 

süsteemist. Nefronite pikkus on ligikaudu 50 mm ja nendes eristatakse järgmiseid, üksteisele 

järgnevaid osi: 

       proksimaalne vääntuubul 

proksimaalne sirgtuubul 

ülejuhteosa (Henle lingu kitsas segment) 

distaalne sirgtuubul 

distaalne vääntuubul  
 

Nefroni distaaltuubulitele järgnevad kogumistorukesed ja kogumisjuhad. 

Nefronite erinevaid osasid eristatakse epiteelirakkude hulga, kuju ja suuruse järgi. 

Neerukehake, corpusculum renale on ümara või ovaalse kujuga struktuur, mida ümbritseb kihn. 

Neerukehake areneb aordi algest ja kujutab endast kapillaaride võrgustikku. Preparaadis näeme 

neerukehakest ümbritsevat kihnu ja kihnuvalendikku. Neerukehakese keskel asub 

verekapillaaridest moodustunud päsmake e glomeerul. Päsmakeses näeme kapillaare ja nende 

vahel sidekude. Mõnedes neerukehakestes on nähtav veresoonte seos päsmakesega (toomasoon ja 

viimasoon), seda kohta nimetatakse soonpooluseks. Soonpooluse vastasküljelt algab tuubulite 

proksimaalne osa, seda kohta nimetatakse tubulaar– e kusepooluseks. 

Neeru säsis näeme tuubulite vahel interstitsiaalset sidekude, neeru koores on seda väga vähesel 

hulgal. 

Kogumistorukesed, ductus colligens - rakud on kuubilised, 

rakupiirid hästi eristatavad, tuum tsentraalse asetusega. 

Ülejuhteosa, tubulus attenuatus -  ristlõikel on näha, et see osa on 

väikse diameetriga, epiteelirakud on madalad, raku tuum võlvub 

tuubuli valendiku suunas. 

Distaalsed tuubulid, tubulus distalis - distaalsed tuubulid on  

väiksema diameetriga, raku piirid selged, rakud madalamad. 

Raku basaalses osas on nõrgalt nähtav basaalne jutilisus.  

Proksimaalsed tuubulid, tubulus proximalis - tuubuli  ristlõikel 

näeme, et see osa koosneb vähestest (5-8) rakkudest. Rakud on 

suured, kõrged, ebaselgete piirjoontega. Raku apikaalsel pinnal on 

harjasääris, mille moodustavad mikrohatud. Raku basaalses osas 

paikneb hulgaliselt mitokondreid, millised moodustavad seal 

basaalse jutilisuse. 
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Neerukehake 

 

Neerukehakese kihn 
1. Välisleste 

2. Kihnuvalendik 

3. Siseleste 

 

4. Glomeerul e päsmake 

5. Proksimaalne tuubul 

6. Distaalne tuubul 

Kogumistorukesed risti– ja 
pikilõikes 
 

Neer 
H & E 
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 Kusejuha 
 Karmiin-pikroindigokarmiin 
 

Kusejuha, ureter preparaati mikroskopeerime nõrgal suurendusel. Kusejuha koosneb kolmest 

kestast: limaskest, lihaskest ja adventiitsia. 

Limaskesta vooderdab transitoorne epiteel (vt lk 22), sellele järgneb sidekoeline proopria ja 

kohev sidekoeline submukoosa. Limaskestas puudub lihaskiht.  

Lihaskest on kusejuha alumises osas kolmekihiline ja koosneb välimisest ja sisemisest pikikihist, 

nende vahel paikneb keskmine ringkiht. Lihaskesta moodustavad silelihasrakud, milliste vahel on 

hulgaliselt veresoonterikast kohevat sidekude.  

Adventitsiaalkest on sidekoeline väliskest, mis sisaldab veresooni ja närve. 

 
 Kusepõis 
 Karmiin-pikroindigokarmiin 
 

Kusepõie, vesica urinaria preparaati mikroskopeerime nõrgal suurendusel. 

Preparaadis näeme, et limaskest moodustab kurde, millised on kaetud transitoorse epiteeliga (vt 

lk 22). Proopria on sidekoeline, järgneb kohev sidekoeline submukoosa.  

Silelihaskoest lihaskest on väga paks, mõneti tinglikult on siin eristatavad kolm kihti: sisemine ja 

välimine pikikiht ning nende vahel paiknev ringkiht.  

Adventitsiaalkest on sidekoeline, sisaldab rohkesti rasvkudet ja suuri veresooni. Piirkonnas, kus 

kusepõis on kaetud peritoneumiga on väliskestaks serooskest.  
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SUGUORGANID 
 

Meessuguorganid koosnevad meessugunäärmetest e testistest, seemneväljutusteedest, 

lisasugunäärmetest ja sugutist e peenisest. Testiste vääntuubulites toimub spermatosoidide 

produktsioon, tuubulitevahelises intertsitsiaalses sidekoes paiknevates endokrinotsüütides (Leydigi 

rakkudes) androgeenide (meessuguhormoonide) süntees ja sekretsioon.  

 

Seemneväljutusteede hulka kuuluvad munandivõrgustikust lähtuvad viimajuhakesed, 

munandimanuse juha, seemnejuha, purskejuha ja osa meesureetrast.  

 

Lisasugunäärmete hulka kuuluvad seemnepõiekesed, eesnääre e prostata ja 

bulbouretraalnäärmed, mis annavad vedelikku ja toitaineid spermatosoididele moodustades 

põhiosa spermast. Seemnepõiekeste ja eesnäärme viimajuhad avanevad purskejuhasse.  

Peenis on erektiilsest koest ehitunud kopulatsiooniorgan. 

 
 Testis 
 H & E 

Nõrgal suurendusel näeme, et testise, testis välispinda katab sidekoeline valkjaskest e albugiinea, 

tunica albuginea. Valkjaskest, mille leiame lõigu ühest servast on omakorda kaetud 

serooskestaga. Organi parenhüümi moodustavad seemnevääntuubulid, tubuli seminiferi 

convoluti, mis tänu tugevalt väänilisele kulule on preparaadis tabatud enamasti kas risti või veidi 

põikilõikes. Vääntuubulite sein koosneb õhukesest proopriast ja spermatogeensest epiteelist. 

Viimane mitmekihilise epiteelina vooderdab suhteliselt avarat valendikku. Tuubulitevahelise 

ruumi täidab interstitsiaalne sidekude, mis paksenedes septideks jagab testise sagarikeks, lobuli 

testis. Juba nõrgal suurendusel on interstitsiaalses sidekoes näha verekapillaaride ümber suurte 

interstitsiaalsete endokrinotsüütide e Leydigi rakkude koondisi. Leydigi rakkude tsütoplasma 

värvub intensiivselt eosiiniga ja neid iseloomustab tuuma ekstsentriline paigutus.  

Tugeval suurendusel ilmneb, et vääntuubulite proopria koosneb tsirkulaarselt paigutunud 

kollageensetest kiududest ja nende vahele jäävatest piklikest fibroblastide tuumadest. 

Spermatogeenses epiteelis näeme meessugurakkude erinevaid arenguvorme. Kõige basaalsema rea 

moodustavad spermatogoonid, mis on meessugurakkude lähterakkudeks. Spermatogoonid on 

ümarad tumeda kromatiinirohke tuumaga rakud, mille mitootilisel jagunemisel tekivad ühelt poolt 

uued spermatogoonid, teiselt poolt osa rakke muutuvad primaarseteks spermatotsüütideks.  

Viimased paiknevad spermatogeenses epiteelis spermatogoonide peal 2-3 reas. Primaarsed 

spermatotsüüdid on epiteeli kõige suuremaks rakuvormiks ja neid iseloomustab preparaadis 

koheva ehitusega tuum. Primaarsed spermatotsüüdid lähevad meioosi ja kahe kiirelt teineteisele 

järgneva jagunemise tulemusel tekivad esmalt sekundaarsed spermatotsüüdid ja seejärel 

spermatiidid. Sekundaarsed spermatotsüüdid on preparaadis raskesti tabatavad, sest jagunevad 

spermatiidideks praktiliselt ilma interfaasita. Igast primaarsest spermatotsüüdist moodustub kaks 

sekundaarset spermatotsüüti ja igast sekundaarsest spermatotsüüdist kaks spermatiidi ehk teisisõnu 

ühest primaarsest spermatotsüüdist moodustub neli spermatiidi. Spermatiidid on seetõttu ka umbes 

neli korda väiksemad kui primaarsed spermatotsüüdid. Spermatiidid enam ei jagune, vaid 

transformeeruvad spermiogeneesi käigus spermatosoidideks ehk spermideks. Viimased on 

spermatogeenses epiteelis kõige valendikupoolsemad ja on spermatiididest eristatavad 

hematoksüliiniga intensiivselt värvunud viljatera meenutava pea tõttu. Peale spermatogeense rea 

rakkude leidub spermatogeenses epiteelis veel tugirakke e sustentotsüüte (Sertoli rakud). 

Viimased on tsütoplasmarohked rakud, mis ulatuvad basaalmembraanilt valendikuni, isoleerides 

arenevaid spermatogeense rea rakuvorme. Tavapreparaatides on nende rakkude tsütoplasma 

raskesti sedastatav, kuid sustentostüüdid on identifitseeritavad iseloomuliku tuumakuju alusel - 

nende tuumad on pirnja kujuga, kromatiinivaesed ja sisaldavad selget tuumakest, mistõttu on 

suhteliselt kergesti eristatavad samas tasapinnas paiknevatest spermatotsüütide tuumadest. 



Testis 
H & E 

Valkjaskest 
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Spermatogoonid 
 
Spermatosoid 
 
 
 
 
 
 
 
1-j. spermatotsüüdid 
 
 
  
Spermatiidid 

Leydigi rakud 
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 Munandimanus 

 H & E 
 

Preparaat on valmistatud munandimanuse, epididymis peaosast, mistõttu nõrgal suurendusel näeme 

kahte tüüpi tuubuleid. Ühes preparaadi servas on leida viimajuhakeste, tubuli efferentes testis ja 

teises servas munandimanuse juha, ductus epididymidis erisuunalisi lõikeid.  

 
Munandimanuse juha kaherealine ripsepiteel paikneb sidekoelis-lihaselisel prooprial ning juha 

valendiku piirjoon on ühetasane.  

Viimajuhakeste ühekihiline epiteel sisaldab rühmiti paiknevaid kõrgemaid prismaatilisi rakke ja 

madalamaid kuubilisi rakke, mistõttu valendiku piirjoon on ebaühtlane. Viimajuhakeste epiteeli all 

paikneb suhteliselt õhuke väheste silelihasrakkudega sidekoeline proopria. Juhakestevahelise 

ruumi täidab interstitsiaalne sidekude seal paiknevate veresoonte ja närvidega. 

Tugeval suurendusel näeme, et munandimanuse juha kahekihilise epiteeli pindmised 

prismaatilised rakud on kaetud ripsmetega, mis antud juhul on liikumatud stereotsiiliad. Epiteeli 

alumise kihi moodustavad madalad basaalrakud. Viimajuhakeste ühekihiline epiteel koosneb 

rühmiti paiknevatest prismaatilistest rakkudest, mille pinnal paiknevad liikuvad ripsmed e 

kinotsiiliad ja madalatest ripsmeteta näärmelise iseloomuga rakkudest. 

 

 
 Seemnejuha 

 Karmiin-pikroindigokarmiin 
 
Seemnejuha, ductus deferens ristilõike preparaadis on juba nõrgal suurendusel eristatav 

tähekujuline valendik, mis on tingitud limaskesta pikikurdudest. Limaskesta katva kaherealise 

prismaatilise epiteeli all paikneb sidekoeline proopria. Limaskestale järgnev lihaskest on 

seemnejuhas hästi arenenud ja koosneb kolmest kihist: sisemisest ja välimisest pikikihist ja 

keskmisest  tsirkulaarsest kihist. Kõige välimise kesta moodustab veresooni ja närve sisaldav 

adventitsiaalkest. 

 

 

 Prostata 
 Karmiin-pikroindigokarmiin 
 
Prostata, prostata on lihaselis-näärmeline organ, mistõttu nõrgal suurendusel mikroskopeerimisel 

näeme näärmete tubuloalveolaarsete lõpposade vahel interstitsiaalses sidekoes rohkesti erinevas 

suunas kulgevaid silelihasrakkude kimpe. Näärmete lõpposade epiteel on ühekihiline kuubiline 

või prismaatiline. Mõnede lõpposade valendikus võib näha ümaraid kontsentrilise ehitusega 

moodustisi – prostata kive e konkremente.  
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Munandimanuse juha 

 
Silelihasrakkude kimbud 
 
Sidekude 
 
Näärme lõpposad 

Prostata 
Karmiin-pikroindigokarmiin 



Naissuguorganid  
 

Naise sisesuguelundid asuvad väikevaagna õõnes ja nende hulka kuuluvad munasarjad e 

ovaarid, munajuhad, emakas ja tupp.  

Munasarjades toimub munarakkude areng e oogenees. Lisaks ootsüütide moodustumisele toimub 

munasarjades naissuguhormoonide (östrogeenid ja progesteroon) produktsioon.  

Ovulatsioonil vabanevad munarakud suunatakse munajuha kaudu emakasse. Munajuhad on lisaks 

ka viljastumiskohaks ja seal toimuvad embrüo arengu kõige esimesed etapid.  

Emakas on organ, kus embrüo implanteerub ja areneb looteea lõpuni.  

Tupp on kopulatsiooniorgan, mis talitleb ka sünnituskanalina. 

 

  
Kassi ovaarium 
 H & E 

 

Munasarja e ovaariumi, ovarium ehitusega tutvume nõrgal suurendusel. Munasarja pinda katab 

ühekihiline kuupepiteel, mille alla jääb kiudsidekoeline valkjaskest e albugiinea, tunica 

albuginea. Viimasele järgneb munasarja koor, cortex ovarii, kus paiknevad munarakke sisaldavad 

ovariaalfolliikulid, folliculi ovarici. Folliikulite vahele jääb munasarja sidekoeline strooma. 

Koorest sissepoole jääb munasarja säsi, medulla ovarii, kus võib näha koheva sidekoe poolt 

ümbritsetud veresooni. 

Munasarja koores paiknevad erinevas arenguastmes folliikulid. Vahetult albugiinea all asetsevad 2

-3 reas primordiaalsed folliikulid. Primordiaalne folliikul sisaldab munarakku (1. järku e 

primaarne ootsüüt), mida vahetult ümbritseb üks kiht lamedaid follikulaarepiteeli rakke. 

Kasvuprotsessis olevad folliikulid paiknevad koore sügavamates kihtides. Primaarsetes 

folliikulites suureneb tsentraalselt paiknev primaarne ootsüüt, ümbritsev epiteel kõrgeneb esmalt 

kuubiliseks ja seejärel juba mitmekihiliseks follikulaarepiteeliks. Ootsüüti ümbritseb paks, tugevalt 

atsidofiilselt värvuv kest – läbipaistev tsoon, zona pellucida ja folliikuli ümber hakkab 

moodustuma sidekoeline kihn – teeka, theca folliculi. Folliikulite jätkuva arengu juures ilmuvad 

prolifereeruvate follikulaarepiteelirakkude vahele vedelikuga täidetud tühikud, mis järk-järgult 

omavahel liituvad ja moodustavad lõpuks folliikuli koopa, antrum folliculi. Sellistes 

sekundaarsetes folliikulites kannab koobast ümbritsev mitmekihiline epiteel granuloosa nime, 

granulosa s. stratum granulosum, folliikulit ümbritsev sidekoeline teeka on kihistunud 

rakurohkeks ja veresoonterikkaks siseteekaks, theca interna ja rakuvaesemaks ringjalt paiknevaid 

kollageenseid kiude sisaldavaks välisteekaks, theca externa. Suurtes tertsiaarsetes folliikulites 

(Graafi folliikulid) paikneb ootsüüt folliikuli ühes servas munakühmus, cumulus oophorus, 

ootsüüti ümbritsevale läbipaistvale tsoonile järgneb radiaalselt paiknevate epiteelirakkude kiht, 

mida nimetatakse kiirpärjaks, corona radiata, folliikulit ümbritseb kahekihiline teeka. Mitte kõik 

kasvama hakkavad folliikulid ei suuda küpseda lõpuni. Seetõttu on munasarja koores näha 

atreetilisi folliikuleid, kus munarakud on hävinud, kuid säilub veel follikulaarepiteel ja 

atsidofiilselt värvuv läbipaistev tsoon. 

Preparaadis on leitav ka kollaskeha, corpus luteum, mis moodustub küpsest folliikulist peale 

ovulatsiooni. Kollaskehades on eristatav sidekoeline tuum, mida ümbritseb luteiinrakkude kiht. 

Enamik luteiinrakkudest on suured, heledad, lipiidirohked granuloosast moodustunud granuloosa 

luteiinrakud, väiksemad tumedamalt värvuvad rakud on tekkinud siseteekast – teekaluteiinrakud.  

Kollaskeha taandarengul moodustub tema kohale kahvatultvärvuv sidekoelis-kiuline valkjaskeha, 

corpus albicans. 
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 Munajuha ampullaarosa 
 H & E 
 

Munajuha, tuba uterina s. salpinx ampullaarosa preparaati mikroskopeerime nõrgal suurendusel. 

Organi sein koosneb kolmest kestast – limas-, lihas- ja serooskestast. Ampullaarosas moodustab 

limaskesta proopria kõrgeid omavahel anastomoseeruvaid kurde, mistõttu organi valendik 

meenutab keerukat labürinti. Silelihaskoest lihaskest on kahekihiline – sisemises kihis kulgevad 

lihaskimbud tsirkulaarselt, välimises kihis aga pikisuunas. Välimine lihaskiht sisaldab sügavamas 

osas rohkelt veresooni. Õhuke serooskest koosneb sidekoelisel päriskihil paiknevast ühekihilisest 

lameepiteelist (mesoteel). 

Tugeval suurendusel limaskesta epiteeli uurides näeme, et osa ühekihilise prismaatilise epiteeli 

rakke on kaetud ripsmetega, epitheliocytus ciliatus ja osa on ripsmeteta sekretoorse iseloomuga 

rakud, exocrinocytus tubarius.  

 

 

 Emakas  
 Karmiin-pikroindigokarmiin 
 

Emaka, uterus preparaat pärineb menstruaaltsükli proliferatsioonifaasist. Nõrgal suurendusel 

ilmneb, et emaka limaskest e endomeetrium on preparaadis näha täies ulatuses, lihaskest e 

müomeetrium ainult osaliselt. Kõige välimine serooskest e perimeetrium antud preparaadis 

nähtav ei ole. 

Endomeetriumi katab ühekihiline prismaatiline epiteel. Epiteeli alla jääb rakurohke sidekoeline 

proopria, kus paiknevad ka emaka- e uteriinnäärmed, glandula uterinae. Viimased on 

vooderdatud samasuguse ühekihilise prismaatilise epiteeli poolt kui endomeetriumi pindki. 

Proopria sügavamas osas, vahetult enne müomeetriumi, on emakanäärmed laienenud ja rohkem 

väänilised, proopria pindmisemas osas kulgevad näärmed sirgemalt ja nende valendik on kitsam. 

Proopria kõige sügavamat, vastu müomeetriumit jäävat ja laienenud näärmepõhjasid sisaldavat 

osa, nimetatakse basaalkihiks, stratum basale endometrii ja pindmist osa funktsionaalkihiks, 

stratum functionale endometrii. Viimane kiht irdub menstruatsioonil, basaalkiht aga säilub ja 

temast lähtub endomeetriumi regeneratsioon.  

Müomeetrium on preparaadis näha ainult osaliselt. Müomeetrium koosneb erinevas suunas 

kulgevatest silelihaskimpudest, mille vahel on rohkesti sidekudet.  
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Munajuha  
H & E Limaskest 

Limaskesta kurdude labürint 
Proopria 
 
Lihaskest 
Tsirkulaarkiht 
Pikikiht 

   Limaskesta 
   epiteel 
 
     Ripsmetega 
     rakud 
 
     Ripsmeteta 
     rakud 
 
 
     Proopria 

Emakas 
Karmiin-pikroindigokarmiin 

Endomeetrium 
 
F = Funktsionaalkiht 
 
En = Emakanäärmed 
 
B = Basaalkiht 
 
 
 
M = Müomeetrium  
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Lakteeriv rinnanääre 

Karmiin-pikroindigokarmiin 
 
Nõrgal suurendusel mikroskopeerides näeme, et lakteeriv rinnanääre, glandula mammaria on 
koheva sidekoe poolt jaotatud sagarikeks. Viimane koosneb ühekihilise kuup– või prismaatilise 
epiteeli poolt vooderdatud lõpposadest, mida laia valendiku tõttu nimetatakse alveoolideks. 
Sagarikevahelisest sidekoest tungivad õrnad väädid ka alveoolide vahele. Sekreet suunatakse 
alveoolidest kitsastesse ühekihilise lameepiteeliga kaetud sagarikusisestesse juhadesse e 
intralobulaarjuhadesse. Viimased suubuvad laiematesse ühekihilise kuupepiteeliga kaetud 
sagarikevahelistesse juhadesse e interlobulaarjuhadesse ning nendest omakorda veel 
suurematesse piimakäikudesse, ductus lactiferi, mida vooderdab ühe– või kaherealine 
prismaatiline epiteel. Sagarikevahelises sidekoes leidub suuremal või vähemal määral 
rasvarakkude koondisi. 

 

Lakteeriv rinnanääre 
Karmiin-pikroindigokarmiin 

Alveoolid 

Sagarikusisene juha 

Sagarikevaheline juha 

Sagarikevaheline sidekude 
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