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Скопје



Сврзното ткиво потекнува од 
мезенхимот



Елементи на сврзното ткиво

Клетки
Сврзни влакна
Аморфна материја

Низ сврзното ткиво минуваат 
крвни садови.



КЛЕТКИ НА СВРЗНОТО 
ТКИВО



Фиброцитите и активните фибробласти се 
основни клетки на сврзното ткиво



ФИБРОБЛАСТ 
КОЛАГЕНИТЕ ВЛАКНА СЕ ПРОДУКТ НА НЕГОВАТА 

СИНТЕТСКА АКТИВНОСТ



ХИСТИОЦИТ 
(макрофаг на свзното ткиво)

 М-mitohondrii, L - lizozomi, Er - endoplazmatski retikulum
R- rezidualni telca, Pp-pseudopodii, P - partikli



Мастоцити



ПЛАЗМА КЛЕТКА



По потреба, сврзното ткиво се населува со одбрамбени 
клетки

F- fibroblasti, P- plazma kletki, М- makrofagi, 
N- neutrofili, Eo- eozinofili,,L- limfociti

(Er-eritrociti, F- фибробласти)



КОЛАГЕНИ ВЛАКНА



Сврзно ткиво со густа застапеност на 
колагени влакна

Еластични влакна Колагени влакна



Колагени влакна (ТЕМ)
лево- надолжен пресек

десно- напречен пресек и јадро на фибробласт (N)



ЕЛАСТИЧНИ ВЛАКНА



Еластични влакна во ретко сврзно ткиво
(со малку сврзни влакна)

Е-еластични влакна, С-колагени влакна, Р-плазма клетки, Сар-капилари



Еластични влакна во густо сврзно ткиво
(со многу сврзни влакна)

Еластични влакна Колагени влакна



ЕЛАСТИН

Е- elastin

С- kolagen
М-mikrofibrili
F- fibroblast
L- longitudinalen 
presek na 
mikrofibrili



ВИДОВИ СВРЗНИ 
ТКИВА



РЕТКО

ГУСТО
- РЕГУЛАРНО

- ИРЕГУЛАРНО

МАСНО

ЕЛАСТИЧНО

РЕТИКУЛАРНО

ПИГМЕНТНО

КРВ

ВИДОВИ СВРЗНИ ТКИВА



Горе РЕТКО, долу ГУСТО сврзно ткиво 
(променет сооднос на количеството аморфна материја 

и количеството сврзни влакна)



РЕТКО СВРЗНО ТКИВО
доминација на аморфна материја

(сино: капиларна мрежа која минува низ сврзното ткиво)



РЕТКО СВРЗНО ТКИВО

Е-еластични влакна, С-колагени влакна, Р-плазма клетки, Сар-капилари



Сврзно ткиво со повеќе колагени влакна

BV-Крвни садови



Сврзно ткиво со повеќе влакна (колагени) 
со што се зголемува неговата густина



Повеќе колагени влакна – премин кон  густо 
сврзно ткиво

Фиброцити Колагени влакнаКрвен сад



Густо ирегуларно сврзно ткиво 
со богата капиларна мрежа



Густо ирегуларно сврзно ткиво
(со венула која минува низ него)



Регуларно густо сврзно ткиво
(ПАРАЛЕЛНИ КОЛАГЕНИ СНОПОВИ 
и minimum me|ukleto~en matriks)



Од регуларно густо сврзно ткиво се градени ТЕТИВИТЕ
(на надолжен и напречен пресек) Тендоцити



Два соседни тетивни снопа и ендотендинеум 



Тетива 
(надолжен пресек) 

со приказ на ендотендинеум и перитендинеум



Еластично сврзно ткиво



Еластично сврзно ткиво
Еластични влакна



Еластично сврзно ткиво



Еластични влакна во сврзно ткиво

 Е-еластични влакна



МАСНО ТКИВО



МАСНО ТКИВО
лево: КАФЕНО десно: БЕЛО



КАФЕНО МАСНО ТКИВО
мултилокуларни адипоцити и богата васкуларна мрежа



КАФЕНО МАСНО ТКИВО

Adipocit na kafeno 
masno tkivo   
opkru`en so bogata 
kapilarna krvna 
mre`a (C )



МУЛТИЛОКУЛАРЕН АДИПОЦИТ ИЗОБИЛУВА СО ДЕПОНИРАНИ 
ЛИПИДНИ КАПКИ И СО МИТОХОНДРИИ

 C – kapilari



БЕЛО МАСНО ТКИВО



БЕЛО МАСНО ТКИВО



БЕЛО МАСНО ТКИВО

 C- kapilari, N- nukleus (jadro)



Ретикуларно ткиво (светол дел од сликата): мрежеста 
структура од ретикуларни клетки и ретикуларни 
влакна



КРВ



КРВ

 Најбројни клетки во 
крвта се еритроцитите

 Поради биконкавната 
форма, средишниот дел 
им е посветол

 На микрофотографијата 
се забележуваат и 
тромбоцити



КРВ – базофилен гранулоцит

 Во цитоплазмата на 
базофилните гранулоцити се 
забележуваат базофилно 
обоени гранули

 Јадрото е сегментирано но 
тешко воочливо, заради 
темните гранули



КРВ – еозинофилен гранулоцит

Во цитоплазмата се 
забележуваат еозинофилно 
обоени гранули и лобулирано 

јадро.

 Долу: споредба со 
неутрофилен гранулоцит.



КРВ – неутрофилен гранулоцит
 Во цитоплазмата на 

неутрофилните гранулоцити    
не се забележуваат гранулите 
бидејки не се бојат.

 Доминира сегментираното 
јадро.



КРВ- лимфоцити



КРВ- моноцити
 Моноцитите во крвта имаат 

бубреговидно јадро

 При премин во сврзното 
ткиво ќе се активираат во 
макрофаги и ќе се 
нарекуваат хистиоцити.


