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Poruchy krvného obehu 

(K.O.)  

• Celkové 

• Miestne 

Poruchy môžu byť: 

+ 

- 

Iné delenie: 



(+) Poruchy 

• Hypercirkulácia 

• Zvýšený objem krvi 

• Zvýšený objem krvných elementov 

• Zvýšený objem vody a elektrolytov 

• Zvýšená priepustnosť steny kapilár 

• Zvýšená zrážanlivosť krvi 

• Zvýšenie tlaku krvi 

• ... 



(-) Poruchy 

• Poruchy činnosti srdca 

• Zníženie tlaku krvi 

• Poruchy množstva a zloženia krvi 

• Poruchy celistvosti obehového 

systému  

 



Poruchy krvného obehu  

Na udržanie normálneho toku krvi 

(hemodynamiky): 

1.Normálna anatomická stavba 

2.Normálna regulácia toku krvi 

3.Normálne zloženie krvi 

 

Poruchy hemodynamiky: 

1.Poruchy v objeme cirkulujúcej krvi (hyperémia, 

kongescia, krvácanie, šok) 

2.Poruchy krvného obehu charakteru obštrukcie 

(trombóza, embólia, ischémia, infarkt) 



Poruchy v objeme cirkulujúcej krvi 

Hyperémia (aktívna hyperémia) – zvýšenie objemu 

krvi z dilatácie tepien a tepničiek (napr. zápal, 

vysoká horúčka) 

- klinicky - začervenanie, zateplenie 

 

Žilová kongescia (pasívna hyperémia, venostáza) –

zvýšenie objemu krvi v dilatovaných žilách a 

vlásočniciach pre stázu v žilovom systéme 

-  klinicky – modré sfarbenie (cyanóza) 

-  akútna / chronická  

1. miestna – napr. obštrukcia portálneho riečiska pri 

cirhóze pečene 

2. celková (systémová) – pri ľavostrannom zlyhaní srdca 

(chron. venostáza pľúc), pri pravostrannom zlyhaní 

srdca (chron. venostáza pečene, sleziny, obličiek)  



• pri zlyhaní ľavej časti srdca 

• chronická venostáza pľúc 

• stagnácia krvi v pľúcnych vénach, rozšírené alveol. 
priehradky pre dilatáciu kapilár, preplnené Er 

 

• prestup tekutiny do alveolov (edém) 

• prestup erytrocytov do alveolov → fagocytovanie 
erytrocytov makrofágmi → metabolická zmena 
hemoglobínu na hemosiderín (hrdzavohnedý)  → 
vznikajú siderofágy (bunky srdcového zlyhania) 

• fibróza sept alveolov 

• pľúcna hypertenzia 

 

Hnedá indurácia pľúc (157) 











• pri zlyhávaní pravej časti srdca, oklúzii dolnej 
dutej žily, hepatálnej žily 

• žltohnedá pečeň s tmavočervenými bodkami – 
muškátová pečeň, neskôr sa zmení na 
negatívny obraz 

• dilatácia centrálnych vén a sinusoíd → tlaková 
atrofia až hypoxická nekróza centrolobulárnych 
hepatocytov a hypoxické stukovatenie  
periférnych hepatocytov  

• neskôr zmnoženie väziva – fibróza (kardiálna) 
 

Chronická venostáza pečene (10) 









Chronická venostáza pečene. 









• Kolaps, synkopa (ortostatický kolaps) – 

náhle, krátkodobé zlyhanie cirkulácie 

• Šok – postupne sa prehlbujúca metabolická a 

hemodynamická porucha, neschopnosť udržať 

dostatočnú perfúziu vitálnych orgánov 

– kardiogénny 

– hypovolemický 

– septický (toxemický) 

– ďalšie (traumatický, neurogénny,...) 

Poruchy v objeme cirkulujúcej krvi 



Šokové obličky (327) 

• makro: obličky opuchnuté, zväčšené, venostatické, kôra 

bledá 

• mikro: akútna tubulárna nekróza – dilatácia proximálnych 

tubulov, fokálna nekróza, pigmentované odliatky v 

tubulárnych lumenoch, intersticiálny edém 





Šokové nadobličky (328) 

• makro: krvácanie do vnútornej časti kôry (Waterhouse-

Friderichsenov syndróm) 

• mikro: nekrózy, intrakapilárna hemokoagulácia, edém, 

zvýšenie sekrécie ACTH 







Poruchy krvného obehu charakteru 

obštrukcie 

 • trombóza  

• embólia 
 ischémia 

 infarkt 

 

Ischémia  

- nedostatočné zásobenie krvou (obturácia, 

spazmus, kompresia,...) 

- ischémia...infarkt (nekróza) 

 



Thrombus (krvná zrazenina v lumene cievy adherovaná na cievny 

endotel) 

• v srdci, tepnách, žilách, mikrocirkulácii 

• Virchowov trias: 1. poškodenie endotelu 

    2. pozmenený krvný tok   

     3. zvýšená zrážanlivosť krvi 

Makroskopicky: 

– biely (fluxný) trombus (tromby tepien) 

– červený (stagnačný) trombus (tromby žíl) 

– zmiešaný trombus 

• lýza / organizácia / rekanalizácia / progresia 

Tromby tepien - ischémia...nekróza 

Tromby srdca, žíl – tromboembolizmus 

Mikrotromby v mikrocirkulácii - DIC 

Trombus, Trombóza 



Embolus (materiál zanesený krvným prúdom, ktorý môže 

viesť k cievnej obštrukcii) 

 

a) pevný (trombus, nádor. bunky, 

parazity, zhluk baktérií,cudzie teleso) 

b) tekutý (plod.voda, tuk, kostná dreň) 

c) plynný (vzduch) 

 

- paradoxný embolus 

- retrográdny embolus 

 

Embolus, Embólia  



• Najčastejšie krvným trombom (zo žíl hlbokého 

venózneho systému DK) 

• Iné možnosti: nádorové bunky, vzduch, tuk, 

plodová voda, baktérie 

• Výsledok závisí od veľkosti embolu: 

 - asymptomatické / mierne dyspnoe → pľúcna 

hypertenzia a pravostranné zlyhanie srdca 

 - pľúcny infarkt 

 - kardiovaskulárny šok s náhlou smrťou 

 

Embólia pľúcnej artérie (7) 



Embólia 

Pľúca 



Embólia 





Trombus (embolus) 
Pľúca - venostáza až krvácanie 





1.Edém 

2.Dehydratácia 

3.Nadmerná hydratácia 

 

Poruchy objemu telových tekutín 



• nadmerné hromadenie kvapaliny mimo 
ciev – interstícium, dutiny 

• lokalizovaný / generalizovaný 

• Príčiny  

– Zvýšenie hydrostatického tlaku 

– Znížený obsah bielkovín v sére (znížený 
onkotický tlak krvnej plazmy) 

– Zvýšená priepustnosť steny kapilár 

– Porucha drenáže lymfy 

– Zadržiavanie sodíka a vody 

Edém 



Arteriola 
Venula 

Lymfatická cieva s uzlinou 

Kapilára 

Tk Tk B B 
4,27 kPa 1,6 kPa 

3,33 kPa 3,33 kPa 



Arteriola 
Venula 

Lymfatická cieva s uzlinou 

Kapilára 

Tk Tk B B 

Norma 

10% 
100% 90% 



Arteriola 
Venula 

Lymfatická cieva s uzlinou 

Kapilára 

Tk Tk B B 

Venostáza 

30% 

X X X 

X X X 



Arteriola 
Venula 

Lymfatická cieva s uzlinou 

Kapilára 

Tk Tk B B 

Bielkoviny 

X X X 

X X X 



Arteriola 
Venula 

Lymfatická cieva s uzlinou 

Kapilára 

Tk Tk B B 

Zápal 

X X X 

X X X 



Arteriola 
Venula 

Lymfatická cieva s uzlinou 

Kapilára 

Tk Tk B B 

Lymfatický 

edém 

X 

X 

X X X 

X X X 



• Zmnoženie tekutiny najskôr v interstíciu a neskôr 
v alveoloch 

• Príčiny – zlyhanie ľavej časti srdca, zápal, 
poruchy zloženia krvnej plazmy, poruchy 
lymfatickej drenáže, alebo kombinácie 
uvedených 

• Bledoružová homogénna masa v alveoloch – 
fixačným roztokom zrazená bielkovina edémovej 
tekutiny 

• Opticky prázdne okrúhle priestory – vzduchové 
bubliny 

 

Pľúcny edém (265) 



Pľúcny  

edém  

(265) 









Lymfedém – obštrukcia odtoku 

lymfy 

• odstránenie axilárnych lymfatických uzlín 

(pri radikálnej mestektómii) 

• tlak zvonku napr. nádorom 

• pretrhnutie ductus thoracicus 

• chylothorax 

• ascites chylosus 

• zápal lymfatického systému (filarióza – 

elefantiáza) 

• uzavretie lymfatických ciev nádor. 

bunkami 

• Milroyova choroba - dedičný lymfedém 



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 



Hypertrofia 

• zväčšenie objemu buniek 



Hypertrofia 

• Fyziologická (zväčšenie uteru v tehotenstve, 

súčasne aj hyperplázia) 

 

• Patologická: 

1.hypertrofia srdcového svalu 

2.hypertrofia hladkých svalov 

3.hypertrofia kostrových svalov 

4.kompenzačná hypertrofia 



• Hypertenzia v MO  

 - akútne – dilatácia PK (cor pulmonale acutum) 

 - chron. – hypertrofia PK (cor pulmonale chron.) 

• Hypertenzia vo VO 

• esenciálna / sekundárna hypertenzia 

• hypertrofia ĽK (cor hypertensivum)  

→ cor bovinum 

• Hypertrofia 

– koncentrická – tlakové preťaženie 

– excentrická – objemové preťaženie 

Hypertrofia srdcového svalu  



Hypertrofia myokardu (291) 





Hyperplázia 

• zväčšenie počtu buniek 



Hyperplázia 
• Fyziologická: 

1.hormónová (uterus v tehotenstve, prsník v laktácii) 

2.kompenzačná (pečeň po parciálnej hepatektómii)  

 

• Patologická: 

• hyperplázia endometria pri nadbytku 

estrogénov 

• intraduktová epitelová hyperplázia v prsníku 

• kožné bradavice z hyperplázie epidermy 

(HPV) 



Metaplázia 

• premena jedného diferencovaného tkaniva na 
iné diferencované tkanivo 



Metaplázia 

• Epitelová: 

1.dlaždicová (bronchus, krčok maternice)  

2.cylindrická (adenoidná) (intestinálna 

metaplázia v žalúdku, Barrettov pažerák) 

 

• Mezenchýmová: 

1.kostná (v jazve, stróme nádorov,...) 

2.kartilaginózna (pri nesprávnom hojení 

zlomenín) 

 



Metaplázia (174) 

- premena jednoradového cylindrického epitelu 

bronchu na viacvrstvový dláždicový 





Dysplázia 

= atypická hyperplázia 

 

• najčastejšie v epitelových bunkách (krčok 

maternice, respiračný trakt) – prítomná 

bunková proliferácia a cytologické 

abnormality 

• môže pokračovať do karcinómu in situ, 

invazívneho karcinómu  



Hojenie 
• odpoveď organizmu na poškodenie s 

cieľom obnoviť normálnu štruktúru a 

funkciu 

Regenerácia 
– náhrada poškodeného tkaniva rovnocenným 

tkanivom, proliferácia parenchýmových buniek 

Reparácia 
– náhrada poškodeného tkaniva menejcenným 

tkanivom, proliferácia zložiek spojivového 

tkaniva→fibróza, jazva 

- väčšinou kombinácia oboch 

 



Regenerácia 

• náhrada tkaniva ROVNOCENNÝM tkanivom 



Regenerácia 

• Podľa stupňa regeneračnej 

schopnosti delíme bunky na: 

– labilné - obnovujú sa pravidelne - 
krvotvorné tkanivá, povrchové epitely 

– stabilné - obnovujú sa len po poškodení 

- žľazový epitel, proximálne kanáliky obličiek, 

hladká svalovina ciev 

– permanentné – nemajú schopnosť 

proliferovať - gangliové bunky, priečne 

pruhované svaly, kardiomyocyty 



Reparácia  

• náhrada tkaniva MENEJ HODNOTNÝM tkanivom 
(väzivo) 



Reparácia 

1. Tvorba granulačného tkaniva 

2. Kontrakcia rany 

 

• Hojenie rán 

– per primam intentionem 

– per secundam intentionem 

• Organizácia hematómu a trombu 

• Hojenie kostných zlomenín 

• Vhojenie cudzích telies 

• Organizácia fibrinóznych exudátov 



Hojenie rán 

• Kombinácia regenerácie a reparácie 



Hojenie zlomenej kosti 



Hojenie zlomenej kosti 

hematóm 



Hojenie zlomenej kosti 

Fibrózny kalus (svalok,callus) 



Hojenie zlomenej kosti 

Kostenný kalus 



Hojenie zlomenej kosti 

Definitívny kalus 



Fibrinózna peritonitída v organizácii (163) 





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 trombu Organizácia trombu 



Organizácia trombu Organizácia trombu Organizácia trombu 



Organizácia trombu 







Zmiešaný trombus 

Vrastajúce kapiláry 









Hojenie IM –infarktu myokardu (293) 

• Vrastanie granulačného tkaniva 

• Vyzretie na jazvu 





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) 







Obrovské bunky 

okolo cudzích telies 


