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Adaptácia

▪Atrofia

▪Hypertrofia

▪Hyperplázia

▪Metaplázia (transformácia)

▪Dysplázia (chybný vývoj)

Atrofie

Definícia: zmenšenie normálne vyvinutého orgánu   

alebo jeho  časti

Delenie: - jednoduchá (prostá) – zmenšenie buniek   

pri nezmenenom počte

- numerická – úbytok buniek

Hypoplázia: vývojový– malý rozmer

Aplázia: vývojová anomália – iba rudimentárne

Príčiny atrofií

Fyziologická atrofia:

•Atrofia lymfatického tkaniva 

•Atrofia mozgu – starnutie

•Atrofie gonád - starnutie

Patologická atrofia

• Atrofia z hladovania – zníženie zásob  

cukrov, tukov, prevaha katabolizmu

• Ischemická atrofia – ateroskleróza

• Atrofia z inaktivity – svaly (zlomeniny)

• Neurogénna atrofia – porucha nervov

• Endokrinná atrofia – hypopituitarizmus

hypotyreóza

• Tlaková atrofia – cysty, anueryzma, 

nádory (meningióm)

Atrofia - prostá
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Atrofia numerická Svalová atrofia (302)

 Etiológia cievna, neurogénna, 
metabolická a endokrinná, funkčná 

 Na obrázku sa nachádza priečne 
pruhovaný kostrový sval, vľavo 
zachované, sčasti hypertrofické,  
svalové vlákna, vpravo atrofické 
svalové vlákna.

Progresívne zmeny

• Regenerácia

– náhrada poškodeného tkaniva 

rovnocenným tkanivom

• Reparácia

– náhrada poškodeného tkaniva 

menejcenným tkanivom

• Hypertrofia 

– zväčšenie buniek

Progresívne zmeny

• Regenerácia

– náhrada poškodeného tkaniva 

rovnocenným tkanivom

• Reparácia

– náhrada poškodeného tkaniva 

menejcenným tkanivom

• Hypertrofia 

– zväčšenie buniek

Progresívne zmeny

• Hyperplázia

– zmnoženie buniek

• Metaplázia

– zmena jedného diferencovaného 

tkaniva na iné

• Adaptácia

– prispôsobenie sa prestavbou tkaniva k 

zmeneným podmienkam
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Regenerácia

• Podľa stupňa regeneračnej 

schopnosti delíme bunky na:

– labilné - obnovujú sa pravidelne -

krvotvorné tkanivá, povrchové epitely, 

axón

– stabilné - obnovujú sa len po poškodení 

- žľazový epitel, proximálne kanáliky 

obličiek, hladká svalovina ciev

– permanentné - gangliové bunky, priečne 

pruhované svaly

Regenerácia

Reparácia

• Hojenie rán

– per primam intentionem

– per secundam intentionem

• Organizácia hematómu a trombu

• Hojenie kostných zlomenín

• Hojenie defektov po rozpade

• Vhojenie cudzích telies

Reparácia 

Metaplázia
Hojenie rán - granulačné 

tkanivo



18. 3. 2020

4

Hojenie rán - granulačné 

tkanivo
Hojenie rán - granulačné 

tkanivo

Hojenie rán - granulačné 

tkanivo
Hojenie zlomenej kosti

Hojenie zlomenej kosti

hematóm

Hojenie zlomenej kosti

Fibrózny kalus (svalok,callus)
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Hojenie zlomenej kosti

Kostenný kalus

Hojenie zlomenej kosti

Definitívny kalus

Adaptácia

• Metapláziou

– napr. myxoidná premena väziva 

perikardu

• Metalaxiou

– napr. funkčná prestavba kosti pri 

zmenenom type zaťaženia

Adaptácia

10kg 10kg

Metapláziou

Metalaxiou
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Trombus v organizácii

• Trombus sa resorbuje a nahrádza väzivom

• Do trombu vrastá granulačné tkanivo

• Granulačné tkanivo odstráni trombus a 

kapiláry sa otvoria do lúmenu –

rekanalizujú cievu

Organizácia trombu

Organizácia trombu Organizácia trombu

Organizácia trombuOrganizácia trombu Organizácia trombuOrganizácia trombuOrganizácia trombu
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Organizácia trombu

Zmiešaný trombus

Vrastajúce kapiláry
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Vhojenie cudzieho telesa

• Cudzie teleso (endogénneho alebo 

exogénneho pôvodu) - organizmus 

ho nemôže odstrániť bežnými 

prostriedkami:

– rozpustenie

– zriedenie

– fagocytovanie

– vylúčenie

Vhojenie cudzieho telesa

• Okolo telesa tvorba granulómu 

(ohraničenie od organizmu) 

prítomné:

– obrovské bunky okolo cudzích telies

– väzivo

– lymfocyty

– histiocyty

• Niekedy granulóm narastie príliš 

veľký

– Schlofferov tumor

• Jazva po operácii žlčníka

• Na druhom obrázku chirurgické stehy

• Ohraničené väzivom

• Obrovské bunky okolo cudzích telies sa 

snažia fagocytovať vlákna

Granulóm okolo cudzieho telesa 

(19)



18. 3. 2020

9

Obrovské bunky

okolo cudzích telies

Metaplázia

• Prozoplastická

– tkanivo sa ďalej 

(nefyziologicky) 

diferencuje) napr.:

• viacvrstvový epitel 

nerohovatejúci na 

viacvrstvý 

rohovatejúci -

Leukoplakia                 

• Nepriama

– zmena jedného 

typu tkaniva na iný

• respiračný na 

dlaždicový

• väzivo na chrupku a 

kosť

Preťaženie srdca tlakové 

alebo objemové

• Dilatácia

• Hypertrofia

– koncentrická

– excentrická
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Hojenie IM –infarktu myokardu 

(293)
• Vrastanie granulačného tkaniva

• Vyzretie na jazvu


