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• rôzne patologické faktory môžu viesť k rôznej odpovedi bunky, 

záleží od:

1. typ bunky (neurón - hepatocyt)

2. funkčný stav bunky (predchádzajúce poškodenie)

3. typ faktoru

4. intenzivita faktoru

5. dĺžka pôsobenia faktoru na bunku



tkanivo

Patologické faktory:
(Hypoxia a ischémia.

Fyzikálne faktory.

Chemické faktory, lieky.

Biologické faktory.

Imunologické faktory.

Poruchy výživy.

Starnutie.

Iatrogénne poškodenie. 

Idiopatické ochorenia.) 

BUNKOVÁ 

ADAPTÁCIA

(atrofia, 

hypertrofia, 

hyperplázia,

metaplázia, 

dysplázia)

REVERZIBILNÉ 

POŠKODENIE 

BUNKY

(intracelulárne 

akumulácie)

IREVERZIBILNÉ 

POŠKODENIE 

BUNKY

(bunková smrť –

nekróza, 

apoptóza)



Intracelulárne akumulácie 

(„dystrofie “)



Intracelulárne akumulácie 

(„dystrofie “)

• Akumulácia normálnych zložiek 

metabolizmu produkovaných v nadbytku 

(lipidy, proteíny, cukry, amyloid, uráty)

• Akumulácia abnormálnych látok v dôsledku 

enzýmového nedostatku (tezaurizmózy, 

vrodené poruchy metabolizmu, DM)

• Akumulácia pigmentov; endogénne 

(lipofuscín), exogénne (uhoľný prach)



Steatóza pečene

• intracelulárna akumulácia lipidov

• etiológia: 

1. stavy s nadbytkom tukov (obezita, DM, kongenitálna 

hyperlipidémia)

2. poškodenie hepatocytov (alkohol, hladovanie, 

hypoxia, chronické ochorenia, hepatotoxíny, lieky)

- MIKROVEZIKULÁRNA

- MAKROVEZIKULÁRNA



Lipomatóza - pankreas (78)

• etiológia – metabolické / endokrinné faktory

• zmnoženie adipocytov

• nahradenie pankreatických buniek kvôli 

zachovaniu veľkosti a tvaru



Bunkové adaptácie

• Fyziologická adaptácia – na fyziologické 
potreby

• Patologická adaptácia – na patologický stimul

• Adaptácie:

1. atrofia – zníženie počtu a veľkosti buniek

2. hypertrofia – zvýšenie veľkosti buniek

3. hyperplázia – zvýšenie počtu buniek

4. metaplázia – reverzibilá zmena jedného typu 
diferencovaných buniek na iný typ

5. dysplázia – porucha bunkového vývoja



Atrofia

• redukcia počtu a veľkosti buniek normálne 

vyvinutých orgánov / tkanív 

1. Jednoduchá atrofia – zmenšenie buniek, 

tkanív, orgánov 

2. Numerická atrofia – zníženie počtu buniek

• Hypoplázia – vývojovo malý rozmer orgánu

• Aplázia – porucha vývoja, rudimentárne tk.



Jednoduchá atrofia

• zmenšenie buniek



Numerická atrofia

• zníženie počtu buniek, ireverzibilné



Fyziologická – normálny proces starnutia

Patologická:

1. z hladovania

2. ischemická 

3. z inaktivity

4. neuropatická

5. endokrinná

6. tlaková

7. idiopatická

Atrofia



Nekróza

• ireverzibilné poškodenie

• intravitálna smrť bunky

• typy:

1. koagulačná

2. kolikvačná (likvefakčná)

3. kazeózna

4. tuková

5. fibrinoidná

• odlíšiť od apoptózy!!!



Nekróza

• ďalšie zmeny nekrotického tkaniva: 

– resorpcia

– reparácia

– kalcifikácia

– gangréna (sek. zmenená nekróza, veľká, 
ischemická, koagulačná) 

• suchá 

• mokrá 

• plynová (C. perfringens)



Koagulačná nekróza

• meno = koagulácia Bi

• najčastejšia

• tiene buniek a základná 

štruktúra zachované

• bunky veľmi eozinofilné, 

napučané, bez jadier



Kolikvačná nekróza

• proteolýza – štiepenie 

štruktúr bunky – tkanivo 

sa skvapalňuje

• tiene buniek a štruktúra 

tkaniva nie sú zachované

• fokálne hubové / 

bakteriálne zápaly 

(abscesy), infarkt mozgu



Kazeózna nekróza

• meno – makroskopický vzhľad –

konzistencia a farba pripomínajú 

syr

• TBC

• tiene buniek a štruktúra tkaniva nie 

sú zachované, ale bunky nie sú 

úplne odtránené – zanechávajú drť

• v okolitom tk.– granulomatózny 

zápal (epiteloidné bb, 

Langhansove bb, Ly okraj)



Tuková nekróza

1. pri akútnej hemoragickej

nekróze pankreasu –

uvoľnenie lipáz – štiepia 

TAG na MK – tieto sa 

spájajú s Ca = Balserove

nekrózy

2. trauma tukového tkaniva

• tiene buniek + bazofilné

depozity Ca + zápalová 

reakcia



Fibrinoidná nekróza
• akumulácia 

fibrinoidných látok v 

cievnych stenách (Ag, 

Ab, IK)

• pri och. s imunolog. 

etiológiou 

• výrazne eozinofilný

vzhľad + zápalová 

odpoveď



Apoptóza

• programovaná a striktne regulovaná smrť 

bunky (bunková samovražda)

• fyziologické procesy

• spustená patologickými stimulmi

• EC alebo IC cesta aktivácie

• regulovaná pomocou TSG a POG 



E závislá, bez zápalu, bunky sa zmršťujú, membrána a organely 

intaktné, kondenzácia chromatínu, apop. telieska - fagocytóza

E nezávislá, vždy patologická, zápalová reakcia, bunky napučané, 

membrána a organely poškodené, lýza jadra, fagocyt. bunkovej debris



Encefalomalácia (91)

• kolikvačná nekróza

• Etiológia – lokálna ischémia mozgového 

tkaniva (trombóza, embólia, hypotenzia)

• KO závisí na mieste postihnutia a kolaterálnej 

cirkulácii 



Encefalomalácia (91)
• bez (ischemická) alebo s krvácaním (hemorrhagic)



Encefalomalácia (91)
• charakteristický nález: proliferácia mikroglie –

zrniečkové bb (eliminačná reakcia)

• výsledok – postmalatická pseudocysta or gliálna 

jazva



Anemický infarkt – oblička (5)

• koagulačná nekróza

• etio – lokálna ischémia tkaniva obličky

• reaktívny zápalový 

okraj – Leu a Ery

(hyperémia)

• výsledok - jazva



Hemoragický infarkt pľúc (6)

• koagulačná nekróza

• Etio – ischémia pri embólii do AP (najmä 

trombóza hlbokého žilového systému DK)

• vyvinie sa len ak pľúcna cirkulácia nezlyhá –

pacient prežije



PREDISPOZIČNÉ FAKTORY PRE HEMORAGICKÝ I.

1. rozvoľnené tkanivá

2. tkanivá s duálnou cirkuláciou

3. tkanivá s prechádzajúcou venostázou

!!! skôr výnimka než pravidlo !!!

• pľúca sú okysličované z bronchiálnych aj pľúcnych aa. i 

priamo zo vzduchu

PREDISPOZIČNÉ FAKTORY PRE HEMORAGICKÝ 

INFARKT PĽÚC

1. porucha cirkulácie v bronchiálnych aa. 

2. hypoventilovaný región pľúc (pľúcne ochorenie)



Fokálna nekróza – akútny infarkt myokardu (93) 

• lokálna ischémia myokardu – koagulačná nekróza

• Etio – trombóza, embólia, AS, spazmus koronárnej a., 

arteritída, zmeny v zložení krvi

• Rizikové fak.: vek, mužské pohlavie, AH, fajčenie, DM, 

hyperlipidémia... 

• prevažne ľavá komora srdca

• Transmurálny (STEMI) / Subendokardiálny (N-STEMI)



-12 h. – žiadne zmeny

24 h. – cyanotická 

diskolorácia

48 – 72 h. –

svetlohnedé, mäkšie tk.

3-7 dní – ílovo žlté,

handrovité tk., 

hyperemický lem



Fokálna nekróza – akútny infarkt myokardu (93) 

• 6-12 hodín – edém a krvácanie, začínajúca nekróza

• 24-72 hodín – nekróza  (hypereozinofília kmc, strata 

farbiteľnosti jadra) a zápalová odpoveď (PMNL) 

• 3-7 dní –

fagocytóza 

nekrotických 

buniek 

• od 5. dňa – tvorba 

granulačného 

tkaniva

• neskôr tvorba 

jazvy (2 mesiace)



Fokálna nekróza – akútny infarkt myokardu (93) 

• Komplikácie – dysrytmia, kardiálne zlyhanie, aneuryzma steny 

srdca (tromboembólia), ruptúra myokardu (tamponáda srdca), 

pericarditis episthenocardiaca

• výsledok – jazva po IM / smrť



- nadbytok tekutiny v intersticiálnom priestore a v 3. priestore

1. lokalizovaný (zápal, alergia, obštrukcia venóznej alebo 

lymfatickej cirkulácie)

2. generalizovaný (kardiálne zlyhanie, ochorenie obličiek, 

pečene...)

• Etio:

– zvýšenie hydrostatického tlaku (art.,venózneho)

– zníženie onkotického tlaku (hypoproteinémia)

– zvýšená priepustnosť stien kapilár 

– porucha lymfatickej cirkulácie

– retencia sodíka a vody

Poruchy objemu telových tekutín.

Edém.



• akumulácia tekutiny v intersticiálnom priestore, 

neskôr v alveoloch

• Etio: zlyhanie srdca (Ľ), pneumónia, poruchy 

zloženia plazmy, poruchy lymfatickej drenáže, 

kombinácia

Edém pľúc (265)



Poruchy krvného obehu

Parametre potrebné pre normálny krvný obeh:

1. Normálne anatomické pomery

2. Normálna regulácia toku krvi

3. Normálne zloženie krvi

Poruchy hemodynamiky:

1. Poruchy objemu cirkulujúcej krvi (hyperémia, kongescia, 

krvácanie, šok)

2. Poruchy charakteru obštrukcie (trombóza, embólia, 

ischémia, infarkt)



Poruchy objemu cirkulujúcej krvi

Hyperémia (aktívna hyperémia) – zvýšený objem krvi pre 

dilatáciu artérií a arteriol (zápal, vysoká horúčka)

- KO: začervenanie, steplanie



Poruchy objemu cirkulujúcej krvi

Venózna kongescia (pasívna hyperémia, venostáza) – dilatácia 

vén a kapilár pre zťažený venózny odtok – obštrukcia (vedie 

k chronickej hypoxii)

- KO: modré sfarbenie (cyanóza)

- akútna / chronická 

1. lokálna – obštrukcia port. riečiska pri cirhóze pečene  

2. systémová (generalizovaná) – pri zlyhaní srdca (Ľ-

venostáza pľúc, P- venostáza pečene, sleziny, obličiek) 



• chronické zlyhanie ľavej časti srdca

• stáza krvi v pľúcach – dilatované kapiláry 
preplnené Ery

Hnedá indurácia pľúc (157)



• akumulácia tekutiny v alveoloch

• akumulácia Ery v alveoloch → phfagocytóza Ery →
konverzia hemoglobínu na hemosiderín → tvorba 
siderofágov („bb srdcového zlyhania“)

• fibróza alveolárnych sept

• pľúcna hypertenzia

• pľúca sú hnedé, ťažké 

a tuhšej elastickej konz. 

Hnedá indurácia pľúc (157)



• chronické zlyhanie pravého srdca, oklúzia v.cava inf. alebo hepat. vv.

Chronická venostáza pečene (10)



Trombus, trombóza

Trombus (intravitálne vzniknutá krvná zrazenia v lumene cievy, lipne k stene)

- v srdci, artériách, vénach, mikrocirkulácii on

- Virchowov trias – 1. poškodenie endotelu

2. zmena v toku krvi

3. hyperkoagulačný stav



Trombus, trombóza

Makro:

1. biely trombus (arteriálny)

2. červený trombus (venózny)

3. zmiešaný trombus

- lýza / propagácia / embólia / organizácia / rekanalizácia

Arteriálne tromby 

- ischémia...nekróza

Kardiálne, venózne tromby 

- tromboembólia

Mikrotromby v mikrocirkulácii 

- DIC



Embolus (materiál ktorý cestuje krvným tokom a môže 

spôsobiť obštrukciu cievy)

1. pevný (trombus, TU bunky, parazity, zhluk baktérií, 

cudzie teleso)

2. tekutý (plodová voda, tuk, kostná dreň)

3. plynný (vzduch)

- paradoxná embólia

Embolus, Embólia



• najčastejšie tromboembólia (z hlbokého žilového 

systému DK)

• iné emboly:

– TU bunky 

– vzduch 

– tuk

– plodová voda

– baktérie

Embólia do a. pulmonalis (7)



• výsledok záleží od veľkosti embolu:

- asymptomatický / mierne dyspnoe → pľúcna 

hypertenzia a zlyhanie pravého srdca

- infarkt pľúc

- kolaps KVS a smrť

Embólia do a. pulmonalis (7)


