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αγγείων του συστήματος της μεγάλης κυκλοφορίας στην περιφέ-
ρεια του σώματος και ξεκινά με τους μικρότερους κλάδους των 
αρτηριών, τα αρτηριόλια. Αυτά τα αγγεία καλούνται και αγγεία 
αντίστασης, επειδή οι αλλαγές στη διάμετρό τους επηρεάζουν 
την περιφερική αντίσταση και επομένως τόσο την αρτηριακή 
πίεση όσο και τη διαπερατότητα του τριχοειδικού αγγείου. Τα 
τριχοειδή συνδέονται με τα αρτηριόλια, όπου γίνεται ανταλλα-
γή ουσιών και αερίων μεταξύ των αιμοφόρων αγγείων και των 
ιστών. Στους περισσότερους ιστούς τα αιμοφόρα τριχοειδικά 
αγγεία βρίσκονται στην εγγύτητα των λεμφικών τριχοειδικών 
αγγείων, όπου σχηματίζεται η λέμφος. Το αίμα από τα αιμοφόρα 
τριχοειδικά αγγεία συλλέγεται από φλεβίδια και απάγεται προς 
τις μικρές φλέβες.

1.1.2 Η δομή του τοιχώματος  
των αιμοφόρων αγγείων

Με εξαίρεση τα αιμοφόρα τριχοειδικά αγγεία (βλ. παρακάτω), 
το τοίχωμα των αιμοφόρων αγγείων σχηματίζεται κυρίως από 
τρεις στιβάδες (> Εικόνα 1.1): τον έσω χιτώνα, που είναι η έσω 
στιβάδα και αποτελείται από ενδοθηλιακά κύτταρα, τη βασική 
μεμβράνη που σχηματίζεται από λεπτό συνδετικό ιστό κάτωθεν 
του έσω χιτώνα και την έσω ελαστική μεμβράνη. Στις φλέβες, 
από την έσω στιβάδα διαμορφώνονται ειδικές κατασκευές, οι 
φλεβικές βαλβίδες που αποτελούν αναδιπλώσεις του ενδοθηλί-
ου, και έχουν ημισεληνοειδές σχήμα. Το κύριο χαρακτηριστικό 
τους είναι ότι εμποδίζουν την ανάδρομη ροή του αίματος προς 
την περιφέρεια. Ο έσω χιτώνας συνδέεται προς τα έξω με τον 

Εικόνα 1.1 Σχηματικό διάγραμμα του τοιχώμα-
τος αιμοφόρου αγγείου (μυϊκού τύπου αρτηρία). 
[R120]

1.1 Ανατομία του λεμφικού συστήματος  
και του τελικού αγγειακού συστήματος

1.1.1. Εισαγωγή

Το καρδιαγγειακό σύστημα αποτελείται από δύο κλειστά κυ-
κλοφορικά συστήματα που καταλήγουν στην καρδιά: το συστη-
μικό κυκλοφορικό σύστημα και το πνευμονικό κυκλοφορικό 
σύστημα. Εξ ορισμού τα αιμοφόρα αγγεία που απομακρύνονται 
από την καρδιά ονομάζονται αρτηρίες, ενώ εκείνα που κατευθύ-
νονται προς την καρδιά ονομάζονται φλέβες. Επίσης κάνουμε 
τη διαφοροποίηση μεταξύ των αγγείων της μεγάλης και της 
μικροκυκλοφορίας. Η μεγάλη κυκλοφορία ξεκινά με την αορτή, 
η οποία εκφύεται από την αριστερή κοιλία και οδηγεί το αίμα 
προς το συστημικό κυκλοφορικό σύστημα. Εν συνεχεία η αορτή 
υποδιαιρείται σε κλάδους οι οποίοι διακλαδίζεται περαιτέρω 
καθώς οδεύουν προς την περιφέρεια του σώματος. Κατά τη 
διαδικασία αυτή ο αυλός των μεμονωμένων αγγείων γίνεται 
ολοένα μικρότερος, ενώ παράλληλα αυξάνεται η συνολική δι-
άμετρος των αρτηριών. Όσον αφορά στη μεγάλη κυκλοφορία 
που κατευθύνεται προς την καρδιά, οι μικρές φλέβες συλλέγουν 
το αίμα, ενώ εν συνεχεία συνδέονται για να σχηματίσουν μεγα-
λύτερες φλέβες, ώστε τελικά η άνω και κάτω κοίλη φλέβα να 
καταλήξουν στον δεξιό κόλπο της καρδιάς. Στην πνευμονική 
κυκλοφορία το πνευμονικό στέλεχος απάγει το αίμα από τη 
δεξιά κοιλία, ενώ οι πνευμονικές φλέβες το επιστρέφουν στον 
αριστερό κόλπο της καρδιάς.

Το σύστημα της μικροκυκλοφορίας βρίσκεται μεταξύ των 

έξω χιτώνας
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επομένως την περιφερική αντίσταση. Σε αντίθεση με το σύστημα 
των υψηλών πιέσεων (αρτηρίες), ο μέσος χιτώνας του συστή-
ματος των χαμηλών πιέσεων (φλέβες) είναι τυπικά πιο λεπτός. 
Τα δομικά στοιχεία είναι ίδια, αλλά ο αριθμός των λείων μυϊκών 
κυττάρων είναι αξιοσημείωτα μικρότερος (> Εικόνα 1.2β). Ο 
τρίτος χιτώνας του αγγειακού τοιχώματος, ο έξω χιτώνας ή έξω 
στιβάδα, εκφύεται από την έξω ελαστική μεμβράνη και αποτε-
λείται από κολλαγόνο και ελαστικές ίνες, που έχουν, κυρίως, 
επιμήκη προσανατολισμό. Επίσης στον έξω χιτώνα συναντάμε 
τα αυτόνομα νεύρα των αιμοφόρων αγγείων, τα αγγεία των 
αγγείων, τα ίδια τα αιμοφόρα αγγεία, ακόμα και λεμφαγγεία 
που παροχετεύουν το τοίχωμα του αιμοφόρου αγγείου, στην 
περίπτωση όπου το αγγείο είναι ιδιαιτέρως παχύ (διάμετρος >2 
mm). Τα νεύρα των αιμοφόρων αγγείων είναι κυρίως μεταγαγ-
γλιακές συμπαθητικές νευρικές ίνες, που καταλήγουν κυρίως 
στην έξω επιφάνεια του μέσου χιτώνα και νευρώνουν τα λεία 
μυϊκά κύτταρα. Δίπλα σε αυτά εντοπίζονται παρασυμπαθητικές 
ίνες και προσαγωγές ίνες, όπως για παράδειγμα εκείνες που 
προέρχονται από το αγγειακό τοίχωμα των υποδοχέων τάσεως. 
Τέλος, ο έξω χιτώνας μεταπίπτει στον παρακείμενο συνδετικό 
ιστό χωρίς σαφές όριο (> Εικόνα 1.2).

1.1.3 Μικροκυκλοφορία

Η μικροκυκλοφορία ξεκινά από τα αρτηριόλια, τους μικρότερους 
κλάδους των αρτηριών, που εξαιτίας της επιρροής τους στην 
περιφερική (συστημική) αγγειακή αντίσταση ονομάζονται και 
αγγεία αντίστασης. Τα αρτηριόλια, έχουν διάμετρο από 20 ως 
100 μm, εμφανίζουν μία ή δύο ευδιάκριτες μυϊκές στιβάδες στον 
μέσο χιτώνα, ενώ ο έξω χιτώνας είναι πολύ λεπτός με συμπα-
θητικές, νοραδρενεργικές νευρικές ίνες, που τον προσεγγίζουν 
από άνωθεν. Κατά τη μετάπτωση στο τριχοειδικό στρώμα, η 
μέση μυϊκή στιβάδα διαχωρίζεται. Αυτή η ζώνη των μεταρτηρι-
ολίων (αρτηριακά τριχοειδή με διάμετρο από 8 έως 10 μm) δρα 
ως σφιγκτήρας, ρυθμίζοντας τη διαπερατότητα της κατάντη 
τριχοειδικής αγγειακής κοίτης. Μπορεί να υπάρχουν αρτηριο-
φλεβικές αναστομώσεις μεταξύ μικρών αρτηριών ή αρτηριολίων 
της εισόδου της τριχοειδικής αγγειακής κοίτης και των φλεβών 
ή φλεβιδίων της άλλης εξόδου. Αυτά τα αγγεία λειτουργούν ως 
παρακάμψεις της ενδιάμεσης τριχοειδικής αγγειακής κοίτης.

Η ανταλλαγή ουσιών και αερίων μεταξύ της κυκλοφορίας 
του αίματος και των ιστών πραγματοποιείται εντός των αιμοφό-
ρων τριχοειδικών αγγείων, τα οποία σχηματίζουν πυκνά δίκτυα 
στους ιστούς, ως αποτέλεσμα των αναστομώσεων, με συνέπεια 
η διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν οι διαχεόμενες ουσί-
ες από τα αιμοφόρα τριχοειδή αγγεία και τα κύτταρα να είναι 
βραχεία. Ωστόσο υπάρχει σαφής διαχωρισμός μεταξύ αυτών και 
των προτριχοειδικών αγγείων (διάμετρος 8 μm), που αντιπρο-
σωπεύουν τα αρτηριακά άκρα του τριχοειδικού στρώματος (> 
Κεφάλαιο 2). Τα ενδιάμεσα τριχοειδικά αγγεία (τριχοειδή με 
διάμετρο 7 μm) συνδέονται μεταξύ τους και σχηματίζουν τα με-
τατριχοειδικά αγγεία (διαμέτρου 8–9 μm), τα οποία αντιπροσω-
πεύουν το φλεβικό άκρο της τριχοειδικής αγγειακής κοίτης. Σε 
αντίθεση με το αγγειακό τοίχωμα άλλων αγγειακών τμημάτων, 
το τοίχωμα των αιμοφόρων τριχοειδικών αγγείων αποτελείται 
μόνο από έσω χιτώνα – τη μεμβράνη, δηλαδή, που αποτελείται 
από τον ενδοθηλιακό χιτώνα και τη βασική μεμβράνη επί της 
οποίας εδράζεται. Το συνολικό πάχος του τοιχώματος των αιμο-
φόρων τριχοειδικών αγγείων είναι μόνο 200 nm. Τα περιαγγεια-
κά κύτταρα, ή περικύτταρα, βρίσκονται έξω από το τριχοειδικό 
τοίχωμα. Αυτά τα κύτταρα φέρουν απολήξεις που περιβάλλουν 

Εικόνα 1.2 Ιστολογικές τομές της ανθρώπινης αορτής (α) και μιας αρτηρί-
ας μυϊκού τύπου με τη συνοδό της φλέβα (β)
Στην (α) οι τρεις χιτώνες της δομής του αορτικού τοιχώματος είναι εμφανείς 
όπου (1) ο έσω χιτώνας, (2) ο μέσος και (3) ο έξω χιτώνας. Τα αγγεία των 
αγγείων (vasa vasorum) (4) που τροφοδοτούν με θρεπτικά υλικά το τοίχωμα 
του αγγείου βρίσκονται στον έξω χιτώνα. Η χρώση που χρησιμοποιήθηκε 
επιτρέπει την ξεκάθαρη απεικόνιση των πολλών ελαστικών ινών (5) του μέ-
σου χιτώνα, καθώς και των ελαστικών μεμβρανών του μέσου (6) και του έξω 
χιτώνα (7). Στη (β) είναι εμφανής η διαφορά του πάχους του αρτηριακού 
τοιχώματος (8) από εκείνο του φλεβικού (9). Αυτή η διαφορά οφείλεται στο 
διαφορετικό πάχος του μέσου χιτώνα (2). Ο έξω χιτώνας μεταπίπτει ομαλά 
στον όμορο συνδετικό ιστό (10). [L 111]

μέσο χιτώνα. Αναλόγως της διατομής του αγγείου, ο μέσος χιτώ-
νας αποτελείται από λεία μυϊκά που είναι κυρίως τοποθετημένα 
κυκλικά, όπως επίσης και από κολλαγόνο και ελαστικές ίνες. Το 
πάχος και η σύσταση του μέσου χιτώνα ποικίλλουν σύμφωνα με 
τη διατομή του αγγείου, επηρεάζοντας ανάλογα τη λειτουργία 
του. Ως εκ τούτου ο μέσος χιτώνας της αορτής, όπως και άλλων 
αρτηριών κοντά στην καρδιά, περιέχει πολλές ελαστικές ίνες (> 
Εικόνα 1.2α). Για αυτόν τον λόγο αυτές οι αρτηρίες ονομάζο-
νται ελαστικού τύπου αρτηρίες. Αυτή η κατασκευή καθιστά την 
αορτή πολύ ελαστική, δίνοντάς της χαρακτηριστικά ελαστικού 
δοχείου. Όσο απομακρυνόμαστε από την καρδιά, τόσο μειώ-
νεται και το ποσοστό ελαστικών ινών στον μέσο χιτώνα, ενώ 
παράλληλα αυξάνεται το πλήθος των λείων μυϊκών κυττάρων, 
δίνοντας σε αυτές τις αρτηρίες το προσωνύμιο των αρτηριών 
μυϊκού τύπου (> Εικόνα 1.2β). Η σύσπαση των λείων μυϊκών 
ινών του μέσου χιτώνα επηρεάζει τον αυλό του αγγείου και 

α

β
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τα αιμοφόρα τριχοειδή, επηρεάζοντας με αυτόν τον τρόπο, μαζί 
με άλλους παράγοντες, τη διαπερατότητά τους.

Με βάση τη δομή των αιμοφόρων τριχοειδικών αγγείων 
διακρίνονται τρεις τύποι τριχοειδών (> Εικόνα 1.3):
 • Τα συνεχή τριχοειδικά αγγεία, των οποίων το εσωτερικό 

καλύπτεται εξ ολοκλήρου με ενδοθηλιακά κύτταρα, χωρίς 
να υπάρχουν κενά ή ασυνέχειες μεταξύ των ενδοθηλιακών 
κυττάρων. Τα ενδοθηλιακά κύτταρα συνδέονται μηχανικά 
μεταξύ τους μέσω πολυάριθμων συνδέσεων προσκόλλησης, 
ενώ οι μεσοκυττάριες σχισμές σφραγίζονται από δεσμο-
σωμάτια. Αυτός ο τύπος τριχοειδικού αγγείου είναι ο πιο 
συχνός.

 • Τα θυριδωτά τριχοειδή φέρουν πόρους ή θυρίδες πλάτους 
60–70 nm μεταξύ των ενδοθηλιακών κυττάρων, με τις 
θυρίδες να σφραγίζονται ευρέως μέσω διαφραγμάτων που 
αποτελούνται από λεπτές ίνες. Τα μικρότερα σε μέγεθος 
οργανικά στοιχεία, όπως τα πεπτίδια, η γλυκόζη και τα 
αμινοξέα, είναι σε θέση να διηθούνται μέσω αυτών των 
πόρων απρόσκοπτα, όπως και τα ιόντα. Θυριδωτά τριχοει-
δή συναντάμε, π.χ., στους ενδοκρινείς αδένες, στον λιπώδη 
ιστό, όπως και στον βλεννογόνο του εντέρου.

 • Τα μη συνεχή τριχοειδικά αγγεία φέρουν ανοιχτούς πόρους, 
μη σφραγισμένους από διαφράγματα. Το «διάτρητο» ενδο-
θήλιό τους εμφανίζει μεμονωμένα ενδοθηλιακά κύτταρα 
που έχουν διάκενα με διάμετρο μέχρι και 0,5 μm, ενώ οι 
μεσοκυττάριες σχισμές σφραγίζονται από δεσμοσωμάτια 
(σφιχτές συνδέσεις). Χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι 
η έλλειψη βασικής μεμβράνης. Τριχοειδή αγγεία αυτού του 
τύπου ανευρίσκονται στον μυελό των οστών, όπως και 
στο ήπαρ. Σε περίπτωση διαταραχής των ενδοθηλιακών 
συνδέσεων τα διάκενα που δημιουργούνται δεν βρίσκονται 
εντός, αλλά μεταξύ των ενδοθηλιακών κυττάρων, αφού οι 
μεσοκυττάριες συνδέσεις που εξασφαλίζουν το σφράγισμα 
λύονται σε διαφόρου μεγέθους περιοχές του ενδοθηλίου. 
Η βασική μεμβράνη είναι μόνο ατελώς ανεπτυγμένη και 

οι μακρομοριακές ενώσεις μπορούν επίσης να διηθούνται 
ελεύθερα μέσω των διάκενων των μη συνεχών τριχοειδικών 
αγγείων.

 • Τα μετατριχοειδικά φλεβίδια (διάμετρος 10–30 μm) εκφύο-
νται από την τριχοειδική αγγειακή κοίτη, ενώ ακολουθού-
νται από τα συλλεκτικά φλεβίδια (διάμετρος 30–50 μm) και 
τα μυϊκά φλεβίδια (διάμετρος 50–100 μm). Τα περικύτταρα 
είναι προσκολλημένα στα μετατριχοειδικά και στα συλλε-
κτικά φλεβίδια. Ο ενδιάμεσος χιτώνας αποτελείται από μία 
στιβάδα λείων μυϊκών κυττάρων και είναι ήδη παρών στα 
μυϊκά φλεβίδια τα οποία σταδιακά μεταπίπτουν στις μικρές 
φλέβες με πολύστιβο χιτώνα. 

Η ενδοθηλιακή επίστρωση των μετατριχοειδικών φλεβιδίων 
αντιστοιχεί συχνά στο τριχοειδικό αγγείο, για παράδειγμα τα 
θυριδωτά τριχοειδικά αγγεία ακολουθούνται από θυριδωτό φλε-
βικό ενδοθήλιο. Τέλος, συνήθως υπάρχουν διάκενα στις σφιχτές 
συνδέσεις των μετατριχοειδικών φλεβιδίων.

1.1.4 Συνδετικός ιστός του διάμεσου χώρου  
και μικροσκοπική δομή  
των λεμφικών τριχοειδικών αγγείων

Ο χαλαρός συνδετικός ιστός, ο οποίος εντοπίζεται στον διάμεσο 
(μεσοκυττάριο) χώρο αποτελεί το δομικό υπόστρωμα πολλών 
οργάνων και διαμορφώνεται από κυτταρικά συστατικά, αλλά 
και από την εξωκυττάρια θεμέλια ουσία, η οποία αποτελείται 
τόσο από ίνες όσο και από άμορφη θεμέλια ουσία που περιβάλλει 
αυτές τις ίνες. Τα χαλαρά τοποθετημένα κύτταρα του συνδετι-
κού ιστού καλούνται ινοκύτταρα ή ινοβλάστες. Οι ινοβλάστες 
παρουσιάζουν υψηλό επίπεδο μεταβολικής δραστηριότητας, ενώ 
μορφολογικά χαρακτηρίζονται από τους στρογγυλούς τους κυτ-
ταρικούς πυρήνες, το άφθονο ενδοπλασματικό δίκτυο και τη 
διακριτή συσκευή Golgi. Τα ινοκύτταρα έχουν επιμήκεις πυρή-
νες, συνδέονται μεταξύ τους μέσω μακρών αποφύσεων και είναι 
υπεύθυνα για τη σύνθεση τόσο των ινών όσο και θεμέλιας ουσίας 
που τις περιβάλλει, τις οποίες απελευθερώνουν στα μεσοκυτ-
τάρια διαστήματα. Ο μεσοκυττάριος συνδετικός ιστός αποτε-
λείται από διάφορους τύπους ινών: σκληρό ή σχετικά άκαμπτο 
κολλαγόνο το οποίο συνδέεται μαζί με τις ίνες και σχηματίζει 
ινίδια ή δίκτυα στους μεσοκυττάριους χώρους. Αναγνωρίζονται 
τέσσερις τύποι ινών κολλαγόνου και ονομάζονται τύπος I–IV. 
Ο τύπος I είναι ο πιο συνηθισμένος, ο τύπος IV εντοπίζεται στη 
βασική μεμβράνη, ενώ ο τύπος III σε περιοχές όπως τα λεμφικά 
όργανα. Στα λεμφικά όργανα οι ίνες σχηματίζουν πολύπλοκες 
δομές με μορφή δικτύου και για αυτόν τον λόγο καλούνται 
δικτυωτές ίνες (ίνες πλέγματος). Επίσης ο μεσοκυττάριος συν-
δετικός ιστός περιλαμβάνει και ελαστικές ίνες, που σύμφωνα 
και με το όνομά τους είναι εύκαμπτες και εύπλαστες. Η άμορ-
φη θεμέλια ουσία που περιβάλλει τις ίνες αποτελείται κυρίως 
από νερό, αλλά και από πρωτεογλυκάνες και γλυκοπρωτεΐνες. 
Οι τελευταίες συνδέονται μεταξύ τους, όπως και με τα ινώδη 
και κυτταρικά συστατικά του συνδετικού ιστού, μέσω ειδικών 
σημείων πρόσδεσης, ενώ περιλαμβάνουν και τη φιμπρονεκτίνη, 
η οποία εξασφαλίζει τη σύνδεση των κυτταρικών συστατικών 
και των ινών κολλαγόνου.

Μέσω της υδαρούς άμορφης θεμέλιας ουσίας που καταλαμ-
βάνει το διάστημα μεταξύ των ινών, αέρια, μεταβολικά προϊόντα, 
όπως και θρεπτικά συστατικά, μεταφέρονται από τα αιμοφόρα 
τριχοειδικά αγγεία προς τα κύτταρα, αλλά και αντιστρόφως. 
Όσον αφορά στα λεμφικά τριχοειδικά αγγεία, οι χώροι που πε-
ριλαμβάνουν ίνες ή κύτταρα και που είναι γεμάτοι από θεμέλια 

Εικόνα 1.3 Σχηματικό διάγραμμα της δομής του τοιχώματος διαφόρων 
τύπων αιμοφόρων τριχοειδών.
α συνεχές ενδοθήλιο, β θυριδωτό ενδοθήλιο, γ μη συνεχές ενδοθήλιο - πο-
ρώδες, δ μη συνεχές ενδοθήλιο – διακοπή. [L134]
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Εικόνα 1.4 Κυτταροκυτταρικές επαφές και «λικνιζόμενες κορυφές» των 
λεμφικών ενδοθηλιακών κυττάρων. Στη βάση των «λικνιζόμενων κορυφών» 
(κόκκινο) υπάρχουν συνδέσεις πρόσδεσης και στενές συνδέσεις οι οποίες 
συνδέουν μεταξύ τους γειτονικά κύτταρα. Οι ίδιες οι «λικνιζόμενες κορυ-
φές» δεν συμμετέχουν σε κυτταροκυτταρικές συνδέσεις, με αποτέλεσμα να 
μπορούν να κινούνται ελεύθερα [L134]

ουσία λειτουργούν ως προλεμφικοί δίαυλοι, μέσω των οποίων 
το μεσοκυττάριο υγρό μπορεί να ρεύσει προς τα λεμφικά τρι-
χοειδή. Αυτοί οι λεμφικοί δίαυλοι έχουν διάμετρο από 1 έως 5 
μm. Επίσης αξίζει να τονιστεί ότι το κολλαγόνο ή οι ελαστικές 
ίνες κάποιες φορές χρησιμεύουν σαν δομές που κατευθύνουν 
τη ροή του υγρού στα διάφορα κενά.

Στα περισσότερα όργανα το λεμφικό σύστημα ξεκινά στην 
περιοχή των αιμοφόρων τριχοειδικών αγγείων, διαχωρίζεται από 
εκείνα μέσω του μεσοκυττάριου συνδετικού ιστού και έχει τη 
μορφή των αρχικών λεμφικών τριχοειδών. Σε ιστούς ή όργανα 
που δεν έχουν λεμφαγγεία (π.χ., στο κεντρικό νευρικό σύστημα 
ή στον συνδετικό ιστό) οι μεσοκυττάριοι προλεμφικοί δίαυλοι 
λειτουργούν ως αρχικές οδοί παροχέτευσης, που οδηγούν σε 
λεμφαγγεία έξω από αυτά τα όργανα ή τους ιστούς. Τα λεμφικά 
τριχοειδή συνήθως σχηματίζουν ένα δίκτυο με απόσταση μεταξύ 
των στοιχείων του της τάξης των 0,1 και 1 mm. Σε αντίθεση με 
τα αιμοφόρα τριχοειδή, τα λεμφικά τριχοειδή έχουν διάμετρο 
της τάξης των 50 έως 70 μm. Τα τοιχώματά τους είναι πολύ 
λεπτά και αποτελούνται από μία μόνο στιβάδα λεμφικών εν-
δοθηλιακών κυττάρων και ένα ενδοθηλιακό ινώδες υπόστρωμα 
το οποίο αποτελείται από ίνες κολλαγόνου τύπου IV και VI, 
μεταξύ άλλων. Ουσιαστικά δεν υπάρχει βασική στιβάδα. Πάνω 
στο ενδοθηλιακό ινώδες υπόστρωμα τα λεμφικά ενδοθηλιακά 
κύτταρα συνδέονται με το μεσοκυττάριο ινώδες δίκτυο. Τα ακτι-
νωτά τοποθετημένα νημάτια φιμπριλίνης τα οποία εκτείνονται 
από τις προσεκβολές των λεμφικών ενδοθηλιακών κυττάρων 
μέχρι τις ελαστικές κολλαγονώδεις ίνες του διάμεσου χώρου 
ονομάζονται νημάτια καθήλωσης. Τα λεμφικά ενδοθηλιακά 
κύτταρα σχήματος φύλλου δρυός συνδέονται μεταξύ τους με 
στενές συνδέσεις και συνδέσεις πρόσδεσης. Οι προσεκβολές 
των γειτονικών λεμφικών ενδοθηλιακών κυττάρων που έχουν 
σχήμα φύλλου δρυός αλληλεπικαλύπτονται όπως τα κεραμί-
δια μιας στέγης. Στη βάση αυτών των προσεκβολών υπάρχουν 

κυτταροκυτταρικές συνδέσεις τύπου συνδέσεων πρόσδεσης 
και στενών συνδέσεων (> Εικόνα 1.4). Ωστόσο δεν υπάρχουν 
ανάλογες επαφές στις κορυφές των κυτταρικών προσεκβολών. 
Ως αποτέλεσμα, αυτές οι κυτταρικές προσεκβολές μπορούν να 
κινούνται ελεύθερα και γι' αυτό αποκαλούνται «λικνιζόμενες 
κορυφές». Τα νημάτια πρόσδεσης (που αναφέρθηκαν παραπάνω) 
συνδέονται τόσο με τις «λικνιζόμενες κορυφές» όσο και με τις 
ίνες του διάμεσου χώρου – π.χ., μέσω ιντεγκρινών. Η αύξηση 
της πίεσης στον διάμεσο χώρο προκαλεί τη μεταφορά, μέσω 
των νηματίων καθήλωσης, της τάσης του δικτύου των ινών του 
διάμεσου χώρου στις προσεκβολές των λεμφικών ενδοθηλιακών 
κυττάρων, προκαλώντας την εμφάνιση ανοιγμάτων μεταξύ των 
ενδοθηλιακών κυττάρων. Κάθε ενδοθηλιακό κύτταρο έχει 15 
περίπου τέτοια ανοίγματα τα οποία δρουν ως βαλβίδες εισό-
δου για τον σχηματισμό της λέμφου. Η διάμετρος αυτών των 
ανοιγμάτων είναι περίπου 5 μm και κατά τον σχηματισμό της 
λέμφου επιτρέπει την είσοδο υγρού, μακρομορίων, ακόμη και 
κυττάρων, στα λεμφαγγεία. Στο παρελθόν η αναγνώριση των 
λεμφαγγειακών τριχοειδών σε ιστολογικές τομές ήταν ιδιαιτέρως 
δύσκολη λόγω της δομής του τοιχώματός τους και της διαμέ-
τρου τους. Σήμερα, με τους νέους ανοσοϊστοχημικούς δείκτες, 
που είναι σχετικά ειδικοί για τα λεμφικά ενδοθηλιακά κύτταρα 
(π.χ., υποδοχέας 3 του VEGF ή LYVE 1), είναι πλέον δυνατόν 
να γίνει ο διαχωρισμός των λεμφαγγειακών τριχοειδών από τα 
φλεβίδια και από τους προλεμφικούς διαύλους οι οποίοι στερού-
νται ενδοθηλίου. Η δομή των άλλων τμημάτων του λεμφικού 
συστήματος θα συζητηθεί στο Υποκεφάλαιο > 1.2.4.

1.2 Δομικά στοιχεία  
του λεμφικού συστήματος

1.2.1 Εισαγωγή

Το λεμφικό σύστημα αποτελείται από λεμφικά αγγεία και λεμ-
φικά όργανα. Τα λεμφικά αγγεία εμπλέκονται στον σχηματισμό 
της λέμφου από το μεσοκυττάριο υγρό και την οδηγούν προς 
το φλεβικό σύστημα (Κεφάλαιο 4). Τα λεμφικά όργανα απο-
τελούν μέρος του ανοσοποιητικού συστήματος, που μπορούν 
να αναγνωρίσουν και να καταπολεμήσουν παθογόνα, εξωγενή 
(ξένα) κύτταρα ή πρωτεΐνες, όπως και κακοήθη ή εκφυλιστι-
κά κύτταρα. Τα λεμφικά όργανα διαχωρίζονται σε κύρια και σε 
δευτερεύοντα (> Πίνακας 1.1). Ο ερυθρός μυελός και ο θύμος 
αδένας θεωρούνται κύρια λεμφικά όργανα. Τα χαρακτηριστικά 
λειτουργικά κυτταρικά στοιχεία των λεμφικών οργάνων –τα λεμ-
φοκύτταρα– αναπτύσσονται μέσω διαδικασιών διαφοροποίησης 
και ωρίμασης των πολλαπλασιαζόμενων αρχέγονων κυττάρων. 
Όπως και τα αρχέγονα κύτταρα όλων των αιμοποιητικών κυτ-
τάρων, αυτά ανευρίσκονται στον ερυθρό αιμοποιητικό μυελό. Τα 
Τ-λεμφοκύτταρα διαφέρουν από τα Β-λεμφοκύτταρα: Σε αντί-

Πίνακας 1.1 Λεμφικά όργανα

Κύρια λεμφικά όργανα Δευτερεύοντα λεμφικά όργανα

Μυελός των οστών Σπλήνας

Θύμος αδένας Λεμφαδένες

 Ειδικός λεμφικός ιστός  
 βλεννογόνων (MALT)
 Πλάκες του Peyer
 Aμυγδαλές
 Βρογχικός λεμφικός ιστός


