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Mit jelent a patológia?
A patológia mint tudomány
• Strukturális
• Biokémiai és
• Funkcionális
eltéréseket vizsgál sejtekben,
szövetekben és szervekben.
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Patológia a betegségek alapjai
A patológus
• molekuláris
• immunológiai
• morphologiai
• technikákat használva próbál diagnózist szolgáltatni, a
diagnózis segítségével megfelelő klinikai terápia tervezhető.
A patológia összeköti az alaptudományokat a klinikai
gyakorlattal.

A betegségfolyamat 4
lépése
• ETIOLOGIA a betegségek oka
• PATHOGENESIS a betegség kialakulásának
folyamata
• MORPHOLOGIC CHANGES struktúrális
elváltozások a betegségek kapcsán
• KLINIKAI MEGJELENÉS az elváltozások
funkcionális következménye, amikoet
tünetekként és jelekként észlelünk
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Etológia
Etiologiai faktorok két nagy csoportja:
1. genetikai (öröklött mutációk, gén
variációk)
2. szerzett (fertőzés, metabolikus, kémiai,
fizikai)
Az öröklött betegségeken és a fertőzéseken
kívül szinte nincs betegség, mely egyetlen
etiologiai okra vezethető vissza.

Patogenezis
• A patogenezis celluláris, biokémiai és
molekuláris változások összessége, mely a
betegség kialakulását írja le.
• A patogenezissel részletesen a patológia
foglalkozik.
• Sok betegség hátterében meghúzódó
etilogiai tényező már ismert, a patogenezis
azonban nem mindig ismert.
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Morfológiai eltérések
Strukturális változások a sejtekben
és a szüvetekben, melyek az adott
betegségre jellemzőek.
Régen a patológia makro- és
hisztomorfológiából állt.
Manapság már sokkal
összetettebb a helyzet.

herecsatornácskák

Funkcionális eltérés, klinikai megjelenés
• A látott eltérések vezetnek
a klinikai tünetek és jelek
megjelenéséhez.
• Minden betegség
kialakulása valami
strukturális elváltozással
kezdődik.
• A betegségek celluláris
eredete Rudolf Virchow
nevéhez fűződik, ő volt a
modern patológia
megteremtője.
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Hol kezdd?
A sejtkárosodás okai,
folyamatai, morfológiai és
biokémiai változásainak
tanulmányozása az első
lépés.
A sejtsérülés a sejtközötti tér
és a szövetek, végül a szerv
sérüléséhez vezet, ez
meghatározza a morfológiai
eltéréseket és a betegségek
klinikai mintázatait,
megjelenéseit (tüneteit).

Sejtkárosító hatásokra kialakuló válasz
• A sejt a
homeosztázisát
különféle behatások
ellenére meg tudja
tartani.
• Adaptáció:
reverzibilis
strukturális és
funkcionális
változások fiziológiás
vagy patológiás
hatásokra.
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Patológiás adaptáció
• A bal kamra hypertophia
magas vérnyomás miatt
alakul ki, mert a bal kamra
izomzatának több munkát
kell kifejtenie, az izomzat
megvastagodik.
• Adaptáció: az izomzat
megvastagodása.
• A hypertrophiának
patológiás következményei
is lesznek. A kamra
gyengébb lesz és a fal
kevésbé rugalmas, mely
szívelégtelenséghez vezet.

Ép, adaptálódott és károsodott szívizom
• Sejt szintű adaptáció: myocardialis
hypertrohia. Bal kamra falának
megvastagodása.
• Reverzibilisen károsodott
myocardium: funkcionális eltérések
sejtduzzadás vagy zsír akkumuláció
jelen lehet.
• Irreverzibilis károsodás: nekrózis;
acut myocardialis infarctus. Oka:
súlyos ischaemia.
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Degeneratiok definíciója és típusai:
degeneratio parenchymatosa et adiposa,
szervi pédák
Definíció: a degeneráció orvosi értelemben romlást, hanyatlást jelent,
funkcionálisan csökkent aktivitást.
Degeneráció: reverzibilis
károsodás.
A reverzibilis károsodások két típusa különböztethető meg szövettanilag a
parenchymális degeneráció és a zsíros degeneráció.
Parenchymás degeneráció: a sejtek az ion és víz háztartást nem tudják fenntartani,
ennek eredményképp az ionpumpák nem működnek víz áramlik az intracelluláris térbe.
Zsíros degeneráció: hypoxia, toxikus vagy metabolikus károsodás eredményeképp
alakul ki. A cytoplazmában lipidcseppeket látunk zsírmetabolizmust is végző
szövetekben (leginkább máj, izom, szívizom).

Morfológia
A parenchymás degeneráció okozta
sejtduzzadás minden sejtsérülést követő első
morfológiai eltérés.
A szerv súlya nő tömött, duzzadt, sápadt szín,
duzzadt szerv látható.
Mikroszkópos megjelenés miatt hydropikus
degenerációnak illetve vakuoláris
degenerációnak is nevezzük.
A reverzibilis károsodás csökkent oxidatív
foszforillációval jár, következtében az ATP szint
csökkent. Az intracelluláris ionkoncentráció
csökken.
A mitokondriumok megduzzadnak, a
cytoskeleton rendezetlenné válik.

2018. 09. 08.

Intracelluláris akkumulációk
• A metabolikus károsodások egyik
manifesztációja a sejtekben.
• A cytoplasmában vagy a magban
különféle anyagok halmozódnak fel.
Termelődhetnek a sejtben, vagy a sejt
felveheti őket. Közvetlen vagy közvetett
károsodásokat okozhatnak.
• Abnormális intracelluláris akkumuláció
négyféle módon alakulhat ki a sejtben.

Intracellularis akkumulációk
• Intracelluláris akkumulációk négy formája:
• Fiziologiásan is jelen lévő anyag nem
megfelelő eltávolítása – zsíros degeneratio
• Patológiás endogén anyag akkumulációja
genetikai vagy szerzett defektus kapcsán –
pl. hemosiderosis, amyloidosis
• Metabolit lebontási képtelensége –
Gaucher kór
• Exogén lebonthatatlan anyag
akkumulációja – silicosis, anthracosis
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Zsír akkumuláció
Trigliceridek, koleszterin,
koleszterinészterek és
foszfolipidek egyaránt
felhalmozodhatnak a
sejtekben.
Lizoszómális tárolási
betegségekben lipidek és
szénhidrátok abnormális
vegyületei is
felhalmozódhatnak.
A zsír- és koleszterin
akkumulációkat tárgyaljuk
részletesen.

Zsíros degeneráció, steatosis
• Definíció: parenchymás szervekben
létrejövő zsírakkumulációt jelent.
Leggyakoribb a májban, mert a máj a
legfontosabb zsírmetabolizmust végző szerv.
Emellett a szívben, izomzatban és a vesében
is láthatjuk.
• Etiologia: steatosis okai: toxinok, mérgek,
proteinmetabolizmus zavarai, diabetes
mellitus, obesitas, anoxia. Fejlett
országokban a legfontosabb etiológiai
tényezők az alkohol és a NASH (nem
alkoholos eredetű steatohepatitis), melynek
obesitassal vagy diabetessel asszociált.
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Patogenezis
• 80 mg alkohol fogyasztás után már
enyhe steatosis lesz jelen (6 sör, 2-3 dl
80 fokos rövidital), mely absztinencia
hatására megszűnik.
• Napi 80 mg alkohol rendszeres
fogyasztása májkárosodást okozhat,
napi 160 mg vagy több alkohol
fogyasztása rendszeresen súlyos
májsérüléshez, májelégtelenséghez
vezet.
• Az alkoholbetegek 10-15%-ában alakul
ki májcirrhosis.

Patogenezis
• Az alkohol steatosis mellett mitokondrium
diszfunkciót, hypoxiát és oxidativ stresszt is
okoz.
• Miből ered a zsírakkumuláció?
• (1) az alkoholbontó enzimek működése miatt
a NADH+ koncentráció nő, az egyensúly a
lipidbioszintézis felé tolódik el.
• (2) lipoproteinek nem keletkeznek (LDL)
• (3) a zsírszövetből szabad zsírsavak
szabadulnak fel és érkeznek a májba.
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Makromorfológia
• Makroszkóposan a zsírmáj nagy
méretű, 4-6 kg, felpuhult, sárgás
színű. Kezdetben nincs a májban
fibrosis, idővel fibroticus szövet
képződik a májban, mely
cirrhosishoz vezet.
• Májmegnagyobbodás:
hepatomegalia
• Súlyos fbrosis a májban:
májcirrhosis

Mikromorfológia
Steatosis hepatis, zsírmáj mikroszkópos
képe.
Mikorvezikuláris lipidcseppek jelennek
meg a májban, melyek végül nagy
zsírcseppekké állnak össze és gyűlnek
össze a májsejtekben.
Ha az alkohol fogyasztása nem szűnik
meg, a zsír tovább akkumulálódik, a
lebenykében minden májsejtben
megjelenik. A májsejt magja a
sejtmembrán mellé nyomódik.
A zsírmáj reverzibilis, absztinencia
esetén a zsír eltűnik a májból.
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Mikromorfológia
A zsírakkumuláció
először részleges:
centrilobularis vagy
periferolobuláris,
később
panlobulárissá válik.

Klinikai manifesztáció
Hepatosplenomegalia-ként
jelentkezik.
Serum bilirubin és
májenzimemelkedés
jelentkezhet.
Súlyos májelégtelenség nem
jellemző.
A kezelés: egészséges diéta
és az alkoholfogyasztás
abbahagyása.
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További szervi példák
Zsíros degeneráció a szívben: súlyos
krónikus oxigenizáció (súlyos anémia).
Tigrisszív-nek is nevezik. Nagyon ritka.
Fagocitákban gyakran látunk
zsírakkumulációt, általában koleszterin
észterek formájában. Példák:
xanthomák, cholesterolosis.
Atherosclerosis: az atheroscleroticus
plakkokban simaizomsejtekben és
makrofágokban vannak jelen a
zsírcseppek, melyek koleszterinből
állnak.

Glikogén akkumuláció
• A glikogén normálisan is jelen
van a májban, de bizonyos
esetekben bőségesen jelen
van. Példa: intravénás
táplálás.
• Hyperglikémia esetén a
májsejt magjában is jelen
lehet glikogén, emellett a
béta sejtekben és a vesék
proximális tubulusaiban is
felhalmozódhat.
• Glikogéntárolási
betgségekben
(gyermekgyógyászat).
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Komplex lipidek és szénhidrátok akkumulációja
• A metabolizmus hibája, enzimhiány következménye.
Az intermedier szubsztrát lizoszómákban halmozódik
fel (lizoszómális tárolási betegségek).
• A nagy mennyiségű szubsztrát a szervműködést
akadályozza (máj, vese, lép, tüdő, agy, csontvelő).
• Gaucher kór esetén a glukocerebrozid nevű komplex
vegyület halmozódik fel a glukocerebrozidáz enzim
hiányában, melynek oka a gén autoszomális
recesszíven öröklődő mutációja.
• Tünetek: hepatosplenomegalia, pancytopenia,
csontfájdalmak, neurológiai tünetek.
• Terápia: rekombináns enzim.

Gaucher kór
Különféle allélok mutációjának
megfelelően 3 féle típusa van a
betegségnek.
A mononuclearis fagocita sejtek
Gaucher sejtekké alakulnak át.
A fagociták normál esetlben a
lizoszómáikban bontják le a
glikolipideket, általában a lépben,
májban és a csontvelőben. Gaucher
kór esetén a glukocerebrozid szintjén
megáll a lebontási folyamat és ez az
anyag halmozódik fel a fagocitákban.

A gaucher sejtek (fagociták) megnagyobbodnak,
a citoplazmában nagy lizoszómákban van jelen a
glukoerebrozid: a fagocitáknak gyűrött selyem
papírra emlékeztető cytoplazmájuk van.
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Hyalin
• Hyalin: általános hisztológiában
használt kifejezés, homogén amorf
masszát jelent, mely általában
valamilyen fehérje.
• Eosinophil
• Intra vagy extracellularis is lehet
• Példa: proteinuriás betegekben a
proximális tubulusokban halmozódhat
fel, mert ezek a sejtek reabsorbeálják
részben a vizelettel ürülő fehérjét.

Hyalin példák
• RUSSELL testek
monoklonális fehérjék
citoplazmalis
akkumulációja (általában
immunglobulin) a
plazmasejtekben.
• A képen miért nem eosinophil?
• Ugyanez a jelenség a magban: Dutcher test.
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Hyalin példák
• MALLORY FÉLE
(ALCOHOLOS) HYALIN
összeesett keratin
intermedier
filamentumok a
májsejtek
citoplazmájában.
Alkoholos hepatitis
esetén látható.

Hyalin példák
• Bazálmembrán megvastagodás:
• Amyloid, extracelluláris
fehérjeakkumuláció.
• Fibrin kicsapódás: gyulladások.
• Fibrinoid (nekrózis) speciális anyag,
elhalt érfalakban látjuk, plazma
proteinek és elhalt sejtek anyaga
intenzív eosinophil acelluláris
anyagként mutatkozik. Vascularis patológia.

