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Prehľad cvičenia

⮚ Apoptóza

⮚ Nekróza 1. koagulačná nekróza

2. kolikvačná nekróza

3. kazeózna nekróza

4. fibrinoidná nekróza

5. tuková nekróza

⮚ Hojenie         1. regenerácia

2. reparácia

⮚ preparáty - anemický infarkt obličky, hemoragický infarkt pľúc, kolikvačná nekróza –
encefalomalácia, fibrinoidná nekróza – polyarteritis nodosa, hojenie IM, fibrinózna
peritonitída v organizácií, trombus v organizácií, granulóm okolo cudzieho telesa

⮚kazuistiky



Apoptóza
• energeticky náročný 

mechanizmus 
programovanej smrti bunky

• postihuje jednotlivé bunky 
samostatne

• rýchlosť apoptózy musí 
zodpovedať rýchlosti 
bunkového delenia, aby sa 
udržala stabilná veľkosť 
tkaniva

• zrýchlenie apoptózy vedie k 
numerickej atrofií 

• inhibícia apoptózy vedie 
k nahromadeniu buniek –
neoplázií

• bez reakcie okolitého tkaniva

Morfologické zmeny pri vzniku apoptózy

• Strata membránovej súdržnosti s okolitými 
bunkami

• Zmenšovanie – zvrašťovanie buniek, rozpad 
cytoskleletu

• Kondenzácia chromatínu v jadre a jeho 
agregácia na periférií jadra až jeho rozpad

• Tvorba cytoplazmatických výbežkov a vznik 
apoptotických teliesok 

• Fagocytóza apoptotických buniek a ich 
fragmentov



Apoptotické telieska v hrubom čreve



Nekróza

• nekontrolovaná smrť 
bunky 

• patologický proces 
sprevádzaný 
zápalovou reakciou

• postihuje viacero 
buniek alebo celé 
tkanivá

1. Koagulačná nekróza
2. Kolikvačná nekróza
3. Kazeózna nekróza
4. Fibrinoidná nekróza
5. Tuková nekróza



Koagulačná nekróza – anemický infarkt obličky
• postihuje tkanivá bohaté na proteíny

• typická pre parenchýmové orgány 



Anemický infarkt obličky  - hyperemický lem okolo nekrózy tkaniva



Úplná nekróza so zachovaním tieňovitej štruktúry tkaniva, jadrá buniek zanikajú,
cytoplazma je eozinofilná. Nekrotické tkanivo je lemované zápalovými bunkami –
PMNL.

PMNL



Anemický infarkt oblička - zachované kontúry buniek so stratou farbiteľnosti jadier



Anemický infarkt obličky



Jazvy po infarktoch obličky



Koagulačná nekróza – hemoragický infarkt pľúc



Koagulačná nekróza – hemoragický infarkt pľúc



Koagulačná nekróza – hemoragický infarkt pľúc



Strata farbiteľnosti jadier, zachované kontúry buniek



Kolikvačná nekróza

• natrávenie a skvapalnenie nekrotického tkaniva

• typické v tkanivách s nižším obsahom bielkovín (miecha)

• dva typy – anemická/ hemoragická encefalomalácia



Gangliové bunky so stratou farbiteľnosti až zánikom jadier, zrniečkové bunky, edém



Zrniečkové bunky, edém



Postmalatická pseudocysta



Kazeózna nekróza
• tvorba špecifického granulómu

• typická pri tuberkulóze



Langhansove mnohojadrové bunky, centrálna nekróza, okolitá zápalová reakcia



Fibrinoidná nekróza
•špecifický typ nekrózy
•viditeľná len na mikroskopickej úrovni
• imunitná reakcia s výsledkom poškodenia cievnej steny artérií a arteriol



V strede obrázku vidíme zhrubnutú cievnu stenu s eozinofilným materiálom –
fibrinoidná nekróza, s perivaskulárnou zápalovou reakciou a s počínajúcou okolitou
fibrózou.



Cieva v podkoží 

Cieva FH

Cieva HE 



Fibrinoidná nekróza s perivaskulárnou zápalovou reakciou

Cieva FH



Tuková nekróza
• jednoduchá nekróza tukového tkaniva bez sprevádzajúcej zápalovej reakcie



Tuková nekróza pankreasu – Balserove nekrózy



Nekrózu tukového tkaniva  - strácajúce sa kontúry bunkovej steny adipocytov s eozinofilným
obsahom, krvácanie do okolia. 

tkanivo 

pankreasu





Hojenie

odpoveď organizmu na 
poškodenie s cieľom 
obnoviť normálnu 
štruktúru a funkciu

• Regenerácia

• Reparácia 

• Kombinácia obidvoch 
procesov

Podľa stupňa regeneračnej schopnosti delíme bunky na:

o labilné - obnovujú sa pravidelne 

(krvotvorné tkanivá, povrchové epitely)

o stabilné - obnovujú sa len po poškodení –

(žľazový epitel, proximálne kanáliky obličiek,  

hladká svalovina ciev)

o permanentné – nemajú schopnosť proliferovať

(gangliové bunky, kardiomyocyty)



Regenerácia 

• náhrada poškodeného tkaniva rovnocenným tkanivom

• proliferácia parenchýmových buniek



Reparácia

• náhrada tkaniva MENEJ HODNOTNÝM tkanivom (väzivo)

Základ tvorí: 

⮚ granulačné tkanivo

⮚ kontrakcia



Granulačné tkanivo

Červená farba – cievy;  modrá farba – fibroblasty; zelená farba - makrofágy



Hojenie rán
• kombinácia reparácie a regenerácie

⮚ Hojenie per primam intentionem

hojenie rany, ktorá je čistá, neinfikovaná, chirurgicky ošetrená

bez veľkej straty buniek alebo tkaniva 

okraje rany sú „ostré“

⮚ Hojenie per secundam intentionem

hojenie rany s veľkým defektom a stratou tkaniva

infikovaná rana

liečenie je pomalé a vedie k tvorbe veľkých jaziev 





granulačné tkanivo – tenkostenné cievy vyplnené erytrocytmi, zmnožené väzivo medzi 
kardiomyocytmi



Organizácia 
trombus, fibrínový exudát

• postupná resorbcia trombu a nahrádzanie väzivom

• do tkaniva vrastá granulačné tkanivo

• v prípade trombu - granulačné tkanivo odstráni trombus a kapiláry sa 
otvoria do lumenu – rekanalizujú cievu

• v prípade fibrinózneho zápalu na seróznych blanách – vrastanie 
granulačného tkaniva  zo subepikardiálneho/subserózneho tkaniva. 



Fibrinózna peritonitída



Na povrchu sú eozinofilné vláknité štruktúry – fibrín, peritoneum prestúpené zápalovým 
infiltrátom.



Vyhojenie fibrinózneho zápalu na perikarde - zrasty



Organizácia trombu 



Organizácia trombu  - rekanalizácia



trombus                                        vrastajúce kapiláry                     stena cievy



Organizácia trombu - rekanalizácia



nový lúmen           granulačné tkanivo                stena cievy                     pôvodný lúmen



Osud trombu



Hojenie kostí



Vhojenie cudzieho telesa

• cudzie teleso - organizmus ho nemôže odstrániť bežnými prostriedkami 
(rozpustenie, zriedenie, fagocytovanie, vylúčenie) 

• endogénneho alebo exogénneho pôvodu

• tvorba granulómu (ohraničenie od organizmu) 

• ak je granulóm príliš veľký - Schlofferov tumor



Cudzie teleso = chirurgický steh, väzivo, lymfocyty, histiocyty



Obrovské mnohojadrové bunky



Zhrnutie

• nekróza je vždy sprevádzaná zápalovou reakciou

• koagulačná nekróza je typická pre bunky s vyšším 
obsahom bielkovín

• kazeózna nekróza je typická pre TBC

• regenerácia znamená obnovu pôvodných buniek a 
štruktúry postihnutého tkaniva

• reparácia znamená náhradu pôvodného typu tkaniva 
menejcenným tkanivom (väzivo, tuk) bez zachovania 
pôvodnej štruktúry

• granulačné tkanivo je dôležitou súčasťou hojenia



Kazuistiky



1.kazuistika

• 69-ročný pacient prijatý pre náhle vzniknutú
retrosternálnu bolesť s vyžarovaním do
epigastria, nauzeu a opakované zvracanie (bez
prímesi krvi)

• pri prijatí dyspnoický, spotený, tachykardický
a veľmi vystrašený

• pacient bol adekvátne liečený, na 6. deň
hospitalizácie bol nadránom nájdený bez
známok života.









2.kazuistika
• 65-ročný obézny pacient prijatý pre náhle
vzniknutú slabosť na ľavej polovici tela a s
poklesom kútika úst a nezrozumiteľnou rečou







3.kazuistika

• 78-ročná žena sa sťažovala na náhle
vzniknutú ostrú bolesť na hrudníku zhoršujúcu
sa pri hlbokom nádychu a dýchavičnosť, bola
tachykardická a tachypnoická

• pred polrokom prekonala závažnú náhlu
cievnu mozgovú príhodu a odvtedy je
imobilná na lôžku










