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 vitálne tkanivo 

Škodlivý agens 
(Hypoxia a ischémia. 

Fyzikálne príčiny. 

Chemické príčiny a drogy. 

Mikrobiálne príčiny. 

Imunologické príčiny. 

Poruchy výživy. 

Starnutie. 

Psychogénne choroby. 

Jatrogénne faktory.  

Idiopatické choroby.)  

BUNKOVÁ 

ADAPTÁCIA 

(atrofia, 

hypetrofia, 

hyperplázia, 

metaplázia, 

dysplázia) 

REVERZIBILNÉ

POŠKODENIE 

(vnútrobunkové 

hromadenie) 

IREVERZIBILNÉ 

POŠKODENIE 

(bunková smrť – 

nekróza, 

autolýza, 

apoptóza) 



Nekróza 
• ireverzibilné poškodenie 

• intravitálne odumretie bunky / orgánu / tkaniva 

• typy: 

 - koagulačná nekróza  

 - kolikvačná nekróza (likvefakčná) 

 - kazeózna nekróza  

    -  tuková nekróza 

 - fibrinoidná nekróza  

• následky nekrózy: 

 - rezorpcia 

 - reparácia 

 - patologická kalcifikácia  

 - gangréna (rozsiahla ischemická koagulačná nekróza – končatiny, 
apendix,...); vlhká gangréna = infikovaná nekróza anaeróbnymi 
mikróbmi 

                

odlíšiť od apoptózy!!!  

 

 



Encefalomalácia (91) 

• Kolikvačná nekróza mozgového tkaniva – 
(biela alebo červená) 

• Príčina - ložisková  ischémia mozgového tkaniva 
(trombóza, embólia, ateroskleróza, hypotenzia ... 

• Charakteristické zrniečkové bunky - mikroglia 
(odpratávacia reakcia) 

• Výsledok - postmalatická pseudocysta 

 







Encefalomalácia 



Zachovaná edematózna 

časť mozgového tkaniva 

Malácia so zrniečkovými bunkami 



Detail so zrniečkovými bunkami 



Hemoragický infarkt pľúc (6) 

• Koagulačná nekróza pľúcneho tkaniva 

• Embólia do pľúc (prevažne krvný trombus) 

• Vyvinie sa keď nezlyhá pľúcny obeh - 

pacient nezomrie 

• Zároveň musí byť pľúcna hypertenzia 

alebo stáza v pľúcach 

• Báza infarktu vždy na pleure, hrot mieri k 

hilu pľúc 



Hemoragický  

infarkt  

pľúc 



Bázou nasadá na pleuru 

Hrotom k hilu 



Množstvo erytrocytov v alveoloch, steny alveol tieňovité. 



Anemický infarkt obličky (5) 

• Koagulačná nekróza parenchýmu obličky 

• Ischémia časti parenchýmu obličky 

• Demarkačný lem zložený z leukocytov 

plus hyperémia 

• Výsledok - jazva 



Oblička 

Anemický infarkt 
Hyperemický lem 

Jazvy po infarktoch 

Oblička 



Oblička 

Infarkt  



Anemický infarkt obličky 



Infarkt - nekróza 
Reakcia organizmu - 

PMNL, hyperemický lem 



Nekróza - tieňovité štruktúry 



Jazvy po infarktoch obličky 



Fokálna nekróza – IM (93) 
IM - infarkt myokardu 

• Koagulačná nekróza prevažne ľavej komory srdca 

 

• Príčiny - trombóza, embólia, AS plát, spazmus 

koronárnych artérií, zmena zloženia a množstva krvi, 

arteritídy (syfilis, OBA), zvýšený výdaj energie atď. 

 

• Komplikácie - poruchy rytmu, poruchy tlakovej a 

objemovej funkcie, aneuryzma → trombóza → 

embolizácia, ruptúra myokardu → tamponáda. 

• Výsledok - jazva alebo exitus letalis 



 

Ílovohnedé  

ložiská  

čerstvého  

infarktu  

myokardu 

 



IM  



IM - detail 



Jazva po IM 



Difúzna nekróza pečene (111) 

• Toxické poškodenie, zápal 

• Hepatocyty zachované len ostrovčekovite, 

v okolí prevažne lymfocytárny zápalový 

infiltrát. 





Bunkové adaptácie 

• Fyziologická adaptácia – na fyziologické 

potreby 

• Patologická adaptácia – na nesmrtiace 

patologické poškodenie 

• Adaptačná odpoveď: 

• 1. atrofia – zníženie počtu a objemu buniek 

• 2. hypertrofia – zväčšenie objemu buniek 

• 3. hyperplázia – zvýšenie počtu buniek 

• 4. metaplázia – reverzibilná zmena jedného 

typu zrelých buniek na iný typ zrelých buniek 

• 5. dysplázia – narušený bunkový vývoj 



Atrofia (bunková adaptácia)  

• zmenšenie normálne vyvinutého orgánu / 

tkaniva 

• Jednoduchá atrofia – zmenšenie buniek, 

tkanív, orgánov 

• Numerická atrofia – zmenšenie počtu 

buniek 

 

• Hypoplázia –vývojový malý rozmer orgánu 

• Aplázia – porucha vývoja, rudimentárne 

tkanivo 



Atrofia - jednoduchá 



Atrofia numerická 



Atrofia (bunková adaptácia)  

• Fyziologická – normálny proces starnutia 

(lymfatické tkanivo v tymuse, gonády po 

menopauze) 

• Patologická: 

1. Atrofia z hladovania 

2. Ischemická atrofia 

3. Atrofia z nečinnosti 

4. Neurogénna (neuropatická) atrofia 

5. Endokrinná atrofia 

6. Tlaková atrofia 

7. Idiopatická atrofia 



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. 





Intracelulárne akumulácie 

(„dystrofie“) 



Intracelulárne akumulácie 

(„dystrofie“)  
• Akumulácia normálnych zložiek bunkového 

metabolizmu produkovaných v nadbytku 

(lipidov, proteínov, cukrov, amyloidu, urátov) 

• Akumulácia abnormálnych látok pri 

nedostatku niektorých enzýmov 

(tezauryzmózy, vrodené chyby metabolizmu) 

• Akumulácia pigmentov; endogénnych, 

exogénnych  



Morfológia reverzibilného 

poškodenia bunky 

1. Hydropické zmeny (kalné napučanie, 

vakuolárna degenerácia) 

     - intracelul.akumulácia Na → vstup vody            

 do bunky → napuchnutie mitochondrií     

 a napuchnutie bunky 

 napr. hydropické zmeny obličiek  



Hydropické zmeny obličky (1) 

(„parenchymatózna dystrofia“) 

• Toxické poškodenie, nedostatok kyslíka, 
nadmerná záťaž 

• Epitélie kanálikov zväčšené, vypĺňajú 
takmer celý lúmen, hranice miestami 
nezreteľné, jadrá zachované, cytoplazma 
vyplnená zrnitým eozinofilným materiálom,  
keď sú zrnká zobrazené v elektrónovom 
mikroskope vidíme hydropicky napučané 
mitochondrie 





Vakuolárne zmeny (201) 

(„vakuolárna dystrofia“) 
• Porucha elektrolytovej rovnováhy (infúzia 

hyperosmotickej glukózy, sacharózy, 
zmeny vylučovania aldosterónu), toxické 
vplyvy, nedostatok kyslíku  

• Oblička – proximálne stočené kanáliky, 
epitélie kanálikov zväčšené, opticky 
prázdne, jadrá zachované 

• Histochemickými metódami treba odlíšiť 
glykogén, tuk, hlien 





Morfológia reverzibilného 

poškodenia bunky 
2. Tukové zmeny: 

a)  steatóza – intracelulárne hromadenie   

neutrálneho tuku v parenchýmových orgánoch 

- najčastejšie v hepatocytoch 

b) lipomatóza - stróma spojivového tkaniva 

infiltrovaná ukladaním zrelých adipocytov 

 

Podobný nález pri tezauryzmózach 

c) lipidózy (lyzozómové, nelyzozómové) 

 

 



Steatóza pečene 

• Vnútrobunkové nahromadenie tukových látok 

• Príčiny - stavy s nadbytkom tuku (obezita, DM,  

                        kongenit. hyperlipidémia) 

- poškodenie pečene (alkohol, hladovanie,              

            chron. ochorenia, hypoxia, toxíny, lieky)  

 

- Drobnokvapková 

- Veľkokvapková 

 





Olejová červená 



Lipomatóza pankeasu (78) 

• Faktory metabolické, funkčné  

• Pankreas so zmnoženými tukovými 

bunkami v septách a v parenchýme 





Morfológia reverzibilného 

poškodenia bunky 
3. Hyalínové zmeny: 

- Intracelulárny hyalín (hyalín. kvapôčky, hyalín. degenerácia, 

Malloryho hyalín, hyalín. inklúzie, Russelove telieska) 

- Extracelulárny hyalín (hyalín. arterioloskleróza ren. artérií 

pri hypertenzii, hyaliniz. glomeruly pri chron. GN, corpora amylacea, 

hyaliniz. fibróz. kolagén. väzivo v jazve) 

 

4. Mukoidné zmeny: 

- Epitelový mucín 

- Mucín spojivového tkaniva 

 

 



Intracelulárne akumulácie 

(„dystrofie“) 
• Intracelulárna akumulácia glykogénu 

– Diabetes mellitus 
• Typ 1. (starý názov - závislý od inzulínu) 

• Typ 2. (starý názov - nezávislý od inzulínu) 

• Porušená tolerancia glukózy 

• Gestačný diabetes mellitus 

– Glykogenózy (I. – VIII. Typ) tezauryzmózy 
• I. Gierkeho choroba 

• II. Pompeho choroba 

• III. Forbesova choroba 

• IV. Andersenova choroba 

• V.McArdleho-Schmidtova-Pearsonova choroba 

• VI. Hersova choroba 

• VII. Typ kolagenózy 

• VIII. Typ kolagenózy 

 

 



Amyloidóza („amyloidná dystrofia“) 

• Patologická, nedegradovateľná forma proteínu 

β-štruktúry s fibrilárnou agregáciou proteínu 

 

• fibrilárne proteíny (95%) a nefibrilárne zložky 

(5%) 

 

• Systémová (generalizovaná) a Lokalizovaná 

• Primárna a Sekundárna 

 



Amyloidóza obličky (jazyka) (2) 

• Chronické rozpadové procesy (zápal, 

nádor)  

• V stene kapilár glomerulov sa nachádza 

homogénna eozinofilná hmota - amyloid 





Farbenie - Kongo červeň 



Farbenie – Kongo červeň - fluorescencia 







Jazyk – hematoxilín-eozín, amyloid 



Farbenie – kongočerveň - fluorescencia 



Jazyk – sval, amyloid 


