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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)



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



Steatóza pečene

• vnútrobunkové nahromadenie tukových látok

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

kongenit. hyperlipidémia)

- poškodenie pečene (alkohol, hladovanie, 

chron. ochorenia, hypoxia, toxíny, lieky) 

- drobnovakuolárna (drobnokvapková) – veľa drobných vakuol 

v cytoplazme hepatocytov (vzhľad penovitých buniek)

- veľkovakuolárna (veľkokvapková) – jedna veľká, opticky 

prázdna vakuola v cytoplazme vytláčajúca jadro hepatocytu na perifériu



jadrá hepatocytov vytlačené na perifériu

cytoplazma hepatocytov

vyplnená veľkou, opticky 

prázdnou vakuolou

Veľkovakuolárna steatóza pečene



Olejová červená (farbenie na tuky) – červená = pozitivita

Veľkovakuolárna steatóza pečene



Lipomatóza pankreasu (78)

• zmnoženie tukových buniek

• faktory: metabolické, funkčné 

• vyplnenie a náhrada zaniknutého 

pôvodného tkaniva pre zachovanie tvaru a 

veľkosti orgánu



zmnožené tukové tkanivo

Lipomatóza pankreasu



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 týmuse, 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



Nekróza

• ireverzibilné poškodenie - intravitálne odumretie bunky / orgánu / 
tkaniva

• typy:

- koagulačná nekróza

- kolikvačná nekróza (likvefakčná)

- kazeózna nekróza

- tuková nekróza

- fibrinoidná nekróza

• následky nekrózy:

- resorpcia

- 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 ...

• mikro: zrniečkové bunky - mikroglia (odpratávacia

reakcia)

• výsledok: postmalatická pseudocysta alebo gliová

jazva



ložisko tmavočervenej farby

Encefalomalácia



mierne prekrvácané, 

mäkké ložisko so 

zmazanou štruktúrou, 

hranica bielej a šedej 

hmoty je nejasná

Encefalomalácia



Encefalomalácia

zachovaná (susedná) 

edematózna časť 

mozgového tkaniva

malácia so zrniečkovými

bunkami

hranica medzi encefalomaláciou

a zachovaným mozgovým 

tkanivom

edém – opticky prázdne 

štrbiny v parenchýme mozgu



Encefalomalácia

zrniečkové bunky



Anemický infarkt obličky (5)

• koagulačná nekróza parenchýmu obličky

• príčina - ischémia časti parenchýmu obličky

• demarkačný lem zložený z leukocytov +

hyperémia (červený)

• výsledok - jazva



Anemický infarkt obličky

infarkt – žlté ložisko

demarkačný lem 

– červený kvôli 

hyperémii

jazvy po predošlých 

infarktoch obličky 

(kráterovité 

vtiahnutia povrchu 

obličky)



Anemický infarkt obličky

infarkt – ložisko so 

zmazanou štruktúrou



Anemický infarkt obličky

infarkt – tieňovité

štruktúry glomerulov a 

tubulov

demarkačný lem –

reakcia organizmu 

(PMNL) + hyperémia



Anemický infarkt obličky

infarkt – tieňovité

štruktúry glomerulov a 

tubulov

demarkačný lem –

reakcia organizmu 

(PMNL) + hyperémia



Anemický infarkt obličky

tieňovité štruktúry 

glomerulov a tubulov

glomeruly

tubuly



jazvy po infarktoch obličky



Hemoragický infarkt pľúc (6)

• koagulačná nekróza pľúcneho tkaniva

• príčina - embólia do pľúc (prevažne krvný 

trombus)

• podmienky – pacient nezomrie + pľúcna 

hypertenzia / stáza

• báza infarktu na pleure, hrot mieri k hilu

pľúc



Hemoragický infarkt pľúc

tmavočervené, ostro 

ohraničené ložisko s bázou na 

pleure



Hemoragický infarkt pľúc
klinovité tmavočervené, 

ostro ohraničené ložisko 

s bázou na pleure, 

hrotom mieri k hilu pľúc



Hemoragický infarkt pľúc

tieňovité štruktúry alveol

ložisko infarktu je 

prekrvácané



Fokálna nekróza – infarkt myokardu (93)

• koagulačná nekróza prevažne ľavej komory srdca

• príčiny - trombóza, embólia, AS plát, spazmus koronárnych artérií, zmena 

zloženia a množstva krvi, arteritídy (syfilis), zvýšený výdaj energie atď.

• edém a krvácanie (4-12 hod)...nekróza so stratou farbiteľnosti jadier a 

hypereozinofíliou myocytov a infiltrácia PMNL  (12-36 hod)...tvorba 

granulačného tkaniva (5-10 dní)...jazva (10 dní až 2 mesiace)

• komplikácie - poruchy rytmu, poruchy tlakovej a objemovej funkcie, 

aneuryzma → trombóza → embolizácia, ruptúra myokardu → tamponáda

• výsledok - jazva alebo exitus letalis



Infarkt myokardu

ílovohnedé mäkšie 

ložiská čerstvého 

infarktu myokardu

ložisko infarktu je mierne 

elevované nad okolitý zdravý 

myokard

jazva po predošlom 

infarkte myokardu



Infarkt myokardu

kardiomyocyty:

• silne eozinofilné

• strata farbiteľnosti jadier

• strata priečneho pruhovania

sarkoplazmy

nekrotické ložisko je 

prestúpené 

polymorfonukleárnymi

granulocytmi



Infarkt myokardu nekrotické ložisko je 

prestúpené 

polymorfonukleárnymi

granulocytmi

kardiomyocyty:

• silne eozinofilné

• strata farbiteľnosti jadier

• strata priečneho pruhovania

sarkoplazmy



jazva po infarkte myokardu –

bledosivé tuhšie, ostro 

ohraničené ložisko



jazva po infarkte myokardu



• 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

Poruchy objemu telových tekutín.

Edém



Arteriola
Venula

Lymfatická cieva s uzlinou

Kapilára

Tk TkB B



Arteriola
Venula

Lymfatická cieva s uzlinou

Kapilára

Tk TkB B

Norma

10%
100% 90%



Arteriola
Venula

Lymfatická cieva s uzlinou

Kapilára

Tk TkB B

Venostáza

30%

X X X

X X X



Arteriola
Venula

Lymfatická cieva s uzlinou

Kapilára

Tk TkB B

Bielkoviny

X X X

X X X



Arteriola
Venula

Lymfatická cieva s uzlinou

Kapilára

Tk TkB B

Zápal 

(zvýšená 

permeabilita steny kapiláry)

X X X

X X X



Arteriola
Venula

Lymfatická cieva s uzlinou

Kapilára

Tk TkB B

Lymfatický

edém

X

X

X X X

X X X



• zmnoženie tekutiny v interstíciu, neskôr v 
alveolách

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

• makro – pľúca sú ťažké; pri zatlačení z nich 
vyteká číra spenená (bublinky vzduchu) 
slamovožltá tekutina

• mikro - bledoružová homogénna masa v alveoloch
– fixačným roztokom zrazená bielkovina 
edémovej tekutiny

Pľúcny edém (265)



Edém pľúc

číra spenená slamovožltá tekutina



Edém pľúc

číra spenená slamovožltá tekutina



Edém pľúc

jazierka slamovožltej tekutiny



Edém pľúc

alveoly vyplnené homogénnou 

eoiznofilnou hmotou



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 

obštrukciu v žilovom odtoku

- 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

• vývoj:

 stagnácia krvi v pľúcnych vénach

 prestup tekutiny do alveol (edém)

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

 fibróza sept alveol → pľúcna hypertenzia

• pľúca hrdzavohnedé, ťažké, tuhé

Hnedá indurácia pľúc (157)



Hnedá indurácia pľúc

pľúca sú hrdzavohnedé, 

ťažké a tuhé



Hnedá indurácia pľúc

pľúca sú hrdzavohnedé, 

ťažké a tuhé



Hnedá indurácia pľúc

alveoly preplnené 

siderofágmi



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

• makro - žltohnedá pečeň s tmavočervenými 
bodkami – muškátová pečeň

• mikro - 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

žltohnedá sieť s červenými bodkami



Chronická venostáza pečene

žltohnedá sieť s červenými bodkami



Chronická venostáza pečene

žltohnedá sieť s červenými bodkami



Chronická venostáza pečene

rozšírené centrálne vény a sínusoidy



Chronická venostáza pečene

centrálne vény a sínusoidy 

preplnené erytrocytmi



Chronická venostáza pečene

steatóza hepatocytov

– následok hypoxie



Trombus (krvná zrazenina v lúmene cievy adherovaná na 

cievny endotel)

• v srdci, tepnách, žilách, mikrocirkulácii

• Virchowov trias: 1. poškodenie endotelu

2. pozmenený krvný tok 

3. zvýšená zrážanlivosť krvi

makro:

– 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)

• 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 pľúcnej artérie

trombus (embolus) 

vypĺňajúci pľúcnu 

artériu



Embólia pľúcnej artérie

trombus (embolus) 

vypĺňajúci pľúcnu 

artériu



Embólia pľúcnej artérie

trombus (embolus) 

vypĺňajúci pľúcnu 

artériu

parenchým pľúc s 

venostázou až krvácaním


