
  

Morfologická klasifikace epitelů

I. Epitely jednovrstevné  

• nacházejí se jak u bezobratlých i u obratlovců;
• jsou tvořeny pouze jedinou vrstvou buněk tvaru plochého, 

kubického či cylindrického;
• všechny buňky nasedají na bazální membránu (bazální 

laminu).



  

I. Typy epitelů jednovrstevných:

• plochý
• kubický
• cylindrický
• víceřadý



  

Epitel jednovrstevný plochý

• ploché buňky v jedné vrstvě;
• endotel cév, výstelka plícních sklípků (alveol).



  

Epitel jednovrstevný plochý (endotel tepny)

plochá buňka 
endotelu



  

Epitel jednovrstevný kubický

• kubické buňky v jedné vrstvě s centrálně uloženým 
kulovitým jádrem;

• stěna stočených kanálků ledviny a váčků štítné žlázy, 
pigmentový epitel komorového oka.



  

Epitel jednovrstevný kubický (ledvina)

kubické buňky s 
centrálně 
uloženým 
kulovitým 
jádrem



  

Epitel jednovrstevný kubický (štítná žláza)

stěny váčků z 
jednovrstevného 
kubického epitelu.

koloid
(thyreoglobulin)



  

Epitel jednovrstevný cylindrický

• cylindrické buňky v jedné vrstvě;
• výstelka střední části trávící trubice (žaludku, 

střev).



  

Epitel jednovrstevný cylindrický sekreční (žlázy žaludku)

cylindrické buňky

extracelulární 
granula sekretu



  

Epitel jednovrstevný cylindrický
(tenké střevo)

cylindrické 
buňky



  

Epitel víceřadý řasinkový (průdušnice) 
• nestejně vysoké buňky 

nasedající všechny na 
bazální membránu;

• jádra v několika rovinách;
• na apikálním pólu 

řasinkový lem (kinocilie);
• výstelka dýchacích cest 

(průdušnice).

kinocilie

bazální membrána



  

Epitel víceřadý řasinkový (průdušnice) 

nestejně vysoké 
buňky s jádry v 
několika 
rovinách

na apikálním 
pólu řasinkový 
lem (kinocilie)



  

II. Epitely vícevrstevné = vrstevnaté
 
• vyskytují se zejména u obratlovců;
• na bazální membránu nasedají    
   pouze buňky spodní vrstvy;
• buňky různých částí mohou být   
   odlišného tvaru.



  

II. Epitely vícevrstevné 
= vrstevnaté
 
• plochý
•kubický
•cylindrický 
•přechodný



  

Epitel vrstevnatý plochý 

• buňky se oplošťují od bazální membrány směrem k povrchu;
• buňky svrchních vrstev oploštělé, nižších kubické až 

polyedrické, základní cylindrické;
• má formu rohovatějící (epidermis savce) a nerohovatějící 

(sliznice savců, pokožka např. obojživelníků).



  

Epitel vrstevnatý plochý 
(sliznice jícnu)

buňky se 
oplošťují od 
bazální membrány 
směrem k povrchu



  

Epitel vrstevnatý kubický až cylindrický

• více vrstev kubických až nízce cylindrických buněk;
• stěny vývodů větších žláz (mléčná, podčelistní a 

podjazyková slinná žláza).



  

Epitel vrstevnatý kubický až cylindrický (vývody 
podčelistní slinné žlázy- příčný řez)

kubické až nízce 
cylindrické buňky 
s jádry



  

Epitel přechodný 

• krycí buňky na apikálním pólu vypouklé, dvoujaderné;
• při apikálním pólu obsahují zhuštěnou cytoplazmu – 

krustu (intracelulární);
• močové cesty savců.

krusta



  

Epitel přechodný 
(močovod savce – příčný řez)

přechodný epitel



  

Epitel přechodný 
(močovod savce)

buňky 
přechodného 
epitelu s jádry



  

Epitel přechodný 
(močovod savce)

krycí buňky na 
apikálním pólu 
vypouklé, 
dvoujaderné


