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SISTEMA IMUNITÁRIO E ÓRGÃOS 
LINFÁTICOS

Sistema de defesa com as funções :

• Produção de células de defesa

• Transporte de materiais pelos vasos linfáticos

• Filtração da linfa e do sangue

• Fagocitose ( sistema macrofágico )

• Produção de imunoglobulinas



PRINCIPAIS ÓRGÃOS LINFÁTICOS

Órgãos linfáticos primários:

• são órgãos onde se originam ou diferenciam 
linfócitos

• TIMO , M.O, BURSA DE FABRICIUS - AVES



PRINCIPAIS ÓRGÃOS LINFÁTICOS

Órgãos linfáticos secundários:

• são órgãos onde os linfócitos existem em grande 
quantidade e onde exercem importantes funções

• LINFONODOS 

• BAÇO

• TECIDO LINFÓIDE DIFUSO e DENSO



IMUNIDADE

• Mecanismo desenvolvido pelo organismo para 
protegê-lo de materiais estranhos introduzidos 
de forma exógena.

• INESPECÍFICA:

Resistência orgânica às macromoléculas 
exógenas e a vários agentes patológicos.

Pele, revestimento mucoso ciliado, 
lacrimejamento, micção, defecação, pH.



• ESPECÍFICA:

Resposta imunológica – antígeno/anticorpo

• Determinante antigênico-antígeno

• Anticorpos humorais ou mediada por células: 
Macrófagos, linfócitos, plasmócitos

Resposta humoral com anticorpos

Resposta mediada por células



Imunocompetência

• Habilidade celular de desenvolver a 
imunidade através de :

• Linfócitos 

• Plasmócitos – derivados dos linfócitos B

• Células apresentadoras de antígenos 
Imunidade celular – recrutamento de células 
para desturir substâncias estranhas

• Imunidade humoral – produção de anticorpos 
para incapacitar substâncias estranhas



LINFÓCITOS
• Células de defesa produzidas na medula óssea  

( órgão linfáticos primário )

• Exercem importantes funções e estão em 
grande quantidade nos linfonodos e no baço 

• Linfócitos B – se forma e se torna 
imunocompetente na M.O e na bolsa cloacal 
das aves – receptores /anticorpos

• Linfócitos T – se forma na M.O, porém se torna 
imunocompetente no Timo – receptores/não 
anticorpos



Linfócitos
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Anticorpos

• Algumas células imunocompetentes, como os
linfócitos, quando expostas a substâncias estranhas
(antígeno) podem formar proteínas específicas
denominadas ANTICORPOS que se ligam diretamente
ao antígeno. – imunidade humoral

• Ou podem induzir outras células a destruir a
substância estranha – imunidade cellular

• Imunoglobulinas: IgM, IgD,IgE, IgA, IgG



RESPOSTA HUMORAL COM ANTICORPOS

• Anticorpos são proteínas plasmáticas

( imunoglobulinas, Ig )

• A resposta humoral com anticorpos é função 
dos Linfócitos B

• Macrófagos e células T auxiliam – Secretando 
substâncias auxiliares (interleucinas)

• Os anticorpos ligam-se aos antígenos para remoção 
destes do organismo



CLASSIFICAÇÃO dos tecidos envolvidos no 
sistema imune:

• Tecido linfático difuso – sem cápsula
Células linfáticas difusas por todo o tecido conjuntivo das 
mucosas. 

• Tecido linfático denso- sem cápsula
Nódulos linfáticos isolados
Nódulos linfáticos agregados = tonsilas (linguais, faríngea, e 
palatinas) e placas de peyer (submucosa do intestino delgado-
íleo)

• Tecido encapsulado denso – com cápsula
Linfonodos, Baço,  Timo e Bursa de Fabricius



DEFINIÇÕES

• Tecido linfático denso - Nódulo Linfático: 
agregação redonda, oval ou irregular 
circunscrita de linfócitos pequenos e 
densamente reunidos.

• Tecido Linfático difuso- concentração 
moderada de linfócitos disseminados

Componentes da maior parte dos 
órgão linfáticos



Tecido linfático difuso



NÓDULO LINFÁTICO – tecido 
linfático denso



Tecido linfático denso

• Tonsilas



Tonsila palatina



PLACAS DE PEYER



Tecido Encapsulado denso

• Linfonodos:

Pequenos órgãos espalhados pelo corpo,
quase sempre envolvidos por tecido
conjuntivo denso ou por tecido adiposo
quando presentes nas cavidades abdominal,
pleural ou pericárdica.



TECIDO ENCAPSULADO DENSO

1- LINFONODOS

Localizados por toda a rede de vasos linfáticos

Filtram a linfa

Fagocitam materiais estranhos e produzem anticorpos

Formato oval e encapsulados

Parênquima constituído de linfócitos T e B

Organizados em Cápsula, Córtex , Medula e Hilo.



LOCALIZAÇÃO DOS LINFONODOS



• Cápsula- recobre o linfonodo, tecido 
conjuntivo com um pouco de fibras 
musculares lisas e elásticas.

• Córtex- nódulos linfáticos e tecido linfático 
difuso e seios linfáticos.

• Medula- extensões do tecido linfático difuso –
os cordões medulares, preenchidos por 
linfócitos, outros leucócitos, macrófagos e 
plasmócitos.

• Hilo – espaço de tecido conjuntivo que contém 
vasos e nervos



Linfonodo



Corte histológico -linfonodo

1 - Cápsula
(Seio subcapsular) 

– recebe  a linfa

2 - Córtex
região paracortical- linfócitos T

3- Medula (seios medulares)             
onde corre a linfa

(cordões medulares – )
continuação da região paracortical



linfonodo

Trabéculas de tecido    
conjuntivo

Provenientes da cápsula
são importantes para 
manter a estrutura do 
linfonodo. As trabéculas 
funcionam como um 
esqueleto interno de 
suporte e, além disso, 
contém vasos 
sanguíneos que suprem 
as células do órgão 



Cápsula

*Trabécula

*Seio peritrabecular

*Seio subcapsular



População de células

• Nódulos primários - não tem centro 
germinativo

• Nódulos secundários – possuem centro 
germinativo ativo, reativo e imunocompetente
com células maduras e imaturas: linfócitos 
maduros, linfoblastos, plasmócitos e 
macrófagos



Nódulo Linfático

Centro 
germinativo



Circulação linfática

• Vasos aferentes- entram pela cápsula

• Vasos eferentes- saem pelo Hilo

• Fluxo unidirecional

Vasos 
aferentes

Seio subcapsular

Nódulos 
corticais e Seios 
peritrabeculares

Seios medularesVasos linfáticos eferentes



Seio subcapsular

Seio peritrabecular



Vasos sanguíneos e nervos

• As artérias penetram nos linfonodos, no hilo e são 
distribuídas pelas trabéculas. 

• Os nervos vasomotores também entram no Hilo

Diferenças entre as espécies

• Suíno – linfonodo tem o padrão invertido
• Equinos- fusão dos nódulos corticais 
• Bovinos- vários centros germinativos grandes
• Aves – não possuem linfonodos



Importâncias funcionais

• Intensa atividade mitótica nos centros germinativos-
linfocitos B

• A síntese de anticorpos é uma função importante da 
população de células B nos linfonodos

• Movimento de células e agentes microbianos dos 
vasos linfáticos para os linfonodos com posterior 
acesso aos vasos sanguíneos também facilitam a 
disseminação de agentes infecciosos e a metástase de 
células cancerosas



BAÇO

• Formação de células sanguíneas

• Metabolismo da hemoglobina e do ferro

• Distribuição das hemácias

• Armazenamento e filtração do sangue

• Fagocitose e resposta imunológica

• Proliferação de células B e T



BAÇO

• HISTOLOGIA- mistura de seios fagocitários, 
estroma de fibras reticulares e parênquima 
celular. 

- Não se evidencia córtex e medula   

- Polpa branca e polpa vermelha

- Nódulos linfáticos espalhados por todo o baço



Baço



• Polpa branca

Tecido linfático denso intimamente associado 
aos ramos das artérias trabeculares – bainhas 
linfáticas periarteriais ( BLPA )

• Polpa vermelha

Grande número de eritrócitos em sua trama 
reticular e vasos sanguíneos

• Artéria esplênica

Entra no Hilo do baço e se ramifica nas artérias 
trabeculares



BAÇO

Trábecula

Cápsula

Vaso sanguíneo



BAÇO

• Polpa branca:

Tecido linfoide denso



BAÇO

• Polpa vermelha

Tecido linfoide frouxo



http://anatpat.unicamp.br/



Correlações Fisiológicas

• Filtração – remove partículas estranhas, agentes 
microbianos e células sanguíneas velhas ou em 
degeneração.

• Armazenamento – cavalos e carnívoros tem grande 
capacidade de armazenagem de eritrócitos.

• Contração do baço- aumento de hematócrito

• Congestão do baço- diminuição de hematócrito

• Armazena plaquetas – aumento do órgão: 
trombocitopenia



• Contribui como órgão hematopoético na vida 
fetal e neonatal – não significativa na vida 
adulta.

• Imunidade celular e resposta humoral- em 
virtude de suas populações  de linfócitos B e T.



TIMO

• Origem embriológica - o broto tímico separado dos 
derivados da paratireóide, ocupa parte do 
mediastino cranial, da entrada do tórax e da região 
cervical ventral

• Presença de células reticulares epiteliais –
sustentação

• Órgão linfoepitelial – presença de timócitos –
parênquima do órgão

• Medula  e córtex - definidos





TIMO

• Órgão linfático primário dos mamíferos

• Linfócitos T são desenvolvidos no timo, a 
partir de células T precursoras derivadas de 
“células stem” na medula óssea

Maturação , clonagem e seleção

• Portanto : Células T diferenciam-se no timo
em linfócitos T maduros



TIMO

• Linfócitos – denominados timócitos , se 
diferenciam, deixam o órgão e povoam os 
diversos órgão linfáticos secundários 
(linfonodos, baço, tonsilas...) .

• Após a puberdade – involução gradual : perda 
de peso, de linfócitos, infiltração de células 
adiposas e aumento do número de corpúsculos 
tímicos  ( Hassall )



• Significativo papel na imunidade neonatal –
habilidade para produzir respostas mediadas 
por anticorpos que dependem das células T.

• Timulina, Timosina e Timopoetina I e II são 
hormônios produzidos pelo Timo que 
influenciam o desenvolvimento das células 
progenitoras em células T







Estrutura Histológica

• Possui lobos revestidos de tecido conjuntivo 
frouxo  que partem da cápsula

• Septos subdividem o órgão

• Córtex – mais linfócitos – células reticulares 
epiteliais ( menor quantindade ) e macrófagos

• Medula – menos linfócitos e  tecido conjuntivo 
reticular – células reticulares epiteliais (de 
sustentação) 





Histologia

• Córtex e medula- formados por acúmulo 
denso de pequenos linfócitos ( timócitos )

• Medula mais clara que o córtex- acúmulo 
menor de timócitos

• Córtex- timócitos densamente agrupados

• Corpúsculo de Hassall – na medula = espirais 
concêntricas de células reticulares epiteliais 
em degeneração sem função conhecida



TIMO



Corpúsculos de Hassall



SETAS : Células reticulares  epiteliais



BURSA DE FABRÍCIUS

• Estrutura característica das AVES

• Saco em fundo cego –” tonsila cloacal “ou 
“timo cloacal”

• Epitélio prismático simples

• Nódulos linfáticos entre as pregas do epitélio

• Presença de centros germinativos

• Assemelha-se ao timo

• Ocorre diferenciação de linfócitos B

• Produção de bursina no início do 
desenvolvimento da bursa




