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PREHĽAD CVIČENIA 

⮚Reverzibilné poškodenie buniek
1. poruchy metabolizmu bielkovín
2. poruchy metabolizmu tukov

3. poruchy metabolizmu cukrov 

4. poruchy metabolizmu vody a minerálov

⮚Adaptačné zmeny
1. hyperplázia
2. hypertrofia
3. atrofia
4. metaplázia

⮚ preparáty - hydropická dystrofia obličky, amyloidóza, steatóza pečene, lipomatóza
pankreasu, hypertrofia myokardu, atrofia svalu, hyperplázia prostaty, metaplázia
bronchiálneho epitelu

⮚ kazuistiky



Regresívne 
zmeny

• Reverzibilné 
poškodenie buniek 

• Najčastejšie sa jedná o 
poruchu bunkového 
metabolizmu 

• Akumulácia 
metabolitov v bunke

• Akumulácia pigmentov 
(endogénnych, 
exogénnych), 
minerálov

⮚Porucha metabolizmu tukov

steatóza

lipidózy

⮚Porucha metabolizmu cukrov

glykogenózy

diabetes mellitus

⮚Porucha metabolizmu bielkovín 

amyloidóza

hyalín, hlien, albumín....

⮚Porucha metabolizmu minerálov a pigmentov

kalcifikácie



Hydropická dystrofia obličky
porucha metabolizmu minerálov

• porucha oxidatívnej fosforylácie v bunke 

• hypoxia, toxické poškodenie, cytokíny

Patogenéza

intracelulárna akumulácia Na → vstup vody do bunky → napuchnutie  

mitochondrií a endoplazmatického retikula a napuchnutie bunky



Obličky sú zväčšené, na reze je kôra rozšírená, mierne sa vyklenuje nad rovinu rezu.



Epitélie kanálikov zväčšené, vypĺňajú takmer celý lúmen, hranice miestami 
nezreteľné, jadrá zachované, cytoplazma obsahuje zrnitý eozinofilný materiál,  
keď zrnká predstavujú hydropicky napuchnuté mitochondrie (detekcia 
elektrónovým mikroskopom)



Amyloidóza 
porucha metabolizmu bielkovín

• je patologické ukladanie abnormálneho extracelulárneho proteínu v rôznych 
tkanivách

•Klinické delenie – ložisková (Alzheimerova choroba, jazyk)

systémová (postihnutie viacerých orgánov súčasne)

o Historické delenie – primárna amyloidóza (produkt patologických plazmatických buniek)

sekundárna amyloidóza (dôsledok chronických rozpadových procesov)

Diagnostika – farbenie Kongo červeň, elektrónová mikroskopia, polarizované 
svetlo



Amyloidóza srdca – srdce má voskový, bledo-hnedý vzhľad, tkanivo je tuhej konzistencie



Amyloid sa javí ako extracelulárny amorfný, hyalínový, bledý, eozinofilný
materiál v interstíciu tkanina



Amyloidóza jazyka – hematoxylín a eozín (HE)



Amyloidóza jazyka – kongo červeň



Amyloidóza jazyka – kongo červeň, polarizované svetlo



Amyloidóza lymfatickej uzliny



Amyloidóza obličky – HE a kongo červeň



Steatóza
porucha metabolizmu tukov

Vnútrobunkové nahromadenie tukových látok

Etiológia

• stavy s nadmerným prísunom tuku ( hyperlipidémia )

• poškodenie metabolizmu pečene (alkohol, hladovanie, chronické

ochorenia, hypoxia, toxíny, lieky)



makro

Steatóza pečene



Steatóza pečene – tukové vakuoly v hepatocytoch



Drobnokvapôčková steatóza Veľkokvapôčková steatóza



Steatóza pečene - olejová červeň 



Adaptačné 
zmeny
• Reverzibilná a funkčná 

odpoveď na zmeny 
v organizme 

• Kompenzačné mechanizmy  
na rôzne stimuly

• Fyziologická kompenzácia 
meniacich sa nárokov  na 
metabolizmus a funkčné 
zaťaženie organizmu

• Zvýšené nároky na 
adaptáciu (stres)

• Adaptačná zmena podľa 
typu bunky



Hypertrofia

• zväčšenie objemu buniek

• prispôsobenie sa buniek na zvýšenú záťaž zmnožením intracelulárnych organel

• pseudohypertrofia - kompenzačné zmnoženie tukového tkaniva v orgáne 

o fyziologická (funkčná) hypertrofia

o patologická hypertrofia





Hypertrofia svaloviny ľavej komory (normálna hrúbka < 15 mm)



Hypertrofický myokard so zhrubnutými svalovými vláknami, so
zväčšenými jadrami, na póle jadier s prítomným žltým pigmentom z
opotrebovania – lipofuscín.



Lipomatóza

• nepatrí medzi „pravé“ regresívne zmeny

• hromadenie tukových buniek v parenchýme na úkor pôvodného tkaniva

• kompenzačná hyperplázia tukového tkaniva



Lipomatóza obličky so zmnožením panvičkového tukového tkaniva



Lipomatóza pankreasu



Tukové tkanivo medzi zachovanými ložiskami tkaniva pankreasu



Lipomatóza pankreasu



Atrofia
• reverzibilná zmena

• numerická atrofia – zníženie poctu buniek (kostná dreň)

• jednoduchá atrofia – zmenšenie objemu buniek tkaniva, orgány so 
stálou bunkovou populáciou

o Fyziologická atrofia–proces starnutia

o Patologická atrofia





Priečne pruhovaný kostrový sval, vľavo sčasti zachované svalové vlákna, vpravo 
atrofické svalové vlákna



Hyperplázia
• Zmnoženie buniek tkanív a orgánov

• Hyperplázia spolu s hypertrofiou a hyperregeneráciou môže patriť 
medzi atypicky prebiehajúce progresívne zmeny tkaniva. 

• uzlovitá hyperplázia kôry nadobličiek, hyperplázia Langerhansových
ostrovčekov, hyperplázia žalúdočnej sliznice 





prostata fyziologická hyperplázia prostaty



fyziologické endometrium hyperplázia endometria



Metaplázia

• premena jedného diferencovaného tkaniva na iný typ tkaniva

• epitelová metaplázia – skvamózna, glandulárna

• mezenchýmová metaplázia - kostná

• fajčenie, gastro-ezofageálny reflux, HPV infekcia cervikálneho epitelu, chronická 
gastritída



Dýchacie cesty - premena cylindrického epitelu na skvamózny



Glandulárna metaplázia pri Barretovom ezofágu



Fyziologická sliznica žalúdka       Črevná metaplázia žalúdočnej sliznice 



Kombinované farbenie PAS a AM (alciánová modrá) zobrazujúce hlienové vakuolky v 
bunkách epitelu črevného typu.



Dlaždicová metaplázia endocervixu



Kostná metaplázia kolagénového väziva 



Apokrinná metaplázia v prsníku



Zhrnutie 

• poruchy metabolizmu buniek sa prejavia 
intracelulárnymi akumuláciami

•regresívne zmeny predstavujú najčastejšie 
reverzibilné zmeny bunkového metabolizmu

• adaptačné mechanizmy sú reverzibilné zmeny

• stabilné bunky sa adaptujú hypertrofiou

• rozlišujeme poruchu metabolizmu bielkovín, 
tukov, cukrov, minerálnych látok a pigmentov



Kazuistiky



1. kazuistika

• 69-ročný obézny muž s anamnézou diabetes
mellitus 2. typu a s hypertenziou

• prijatý pre postupne sa zhoršujúcu
námahovú dušnosť – má problém vyjsť 1
poschodie

• je často unavený, zle toleruje fyzickú záťaž

• v poslednej dobe sa niekoľko hodín po
zaspatí zobudí a musí si sadnúť







2. kazuistika

• 72 ročný pacient má problém s močením.
Sťažuje sa, že sa nemôže “úplne” vymočiť,
časté močenie po malých množstvách najmä v
noci.



Hyperplázia prostaty





3. kazuistika
•51-ročná pacientka v perimenopauze, začala
nepravidelne krvácať.

• bez predchorobia






