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JMÉNO

NÁZEV JEVU

POPIS JEVU

Abrikosov

Abrikosovův nádor

myoblastický myom, nádor ze Schwannových buněk
velké buňky s objemnou cytoplasmou vyplněnou eozinofilními granuly s centrálně
uloženým jádrem
RS-virová pneumonie s obsahem mnohojaderných buněk s cytoplasmatickými
inkluzemi a intrabronchiálními polypy
panhypokortikalismus (nedostatečnost kůry nadledvin)
polyostotická fibrózní dysplázie sdružená s ložisky hyperpigmentace v lumbální
krajině, endokrinními poruchami (pubertas praecox) a patologickými změnami v
kyčelních kloubech
(viz Wiskott)
atrofie mozkové kůry vedoucí k demenci
glykogenóza IV. typu
histologické oblasti neurinomu (neurilemomu, Schwannomu)
Antoniho oblast A - protáhlé nádorové buňky s paralelními sešikovanými jádry
Antoniho oblast B - řídce uložené buňky v hlenovité hmotě
lokální imunopatologická reakce III.typu (zprostředkovaná imunokomplexy),
zejména po intradermálním podání antigenu
mikroskopická ložiska v endokardu a myokardu při pankarditidě – centrální
fibrinoidní nekróza, kterou ohraničuje lem z Aschoffových buněk

Adams

Adamsova pneumonie

Addison
Albright

Addisonova choroba
Albrightův syndrom

Aldrich
Alzheimer
Anderson
Antoni

Wiskott-Aldrichův syndrom
Alzheimerova nemoc
Andersonova nemoc
Antoniho oblast

Arthus

Arthusův fenomén

Aschoff

Aschoffovy uzlíky

Balser

Aschoffovy buňky
Balserovy nekrózy

vícejaderné histiocytární elementy (viz Aschoffovy uzlíky)
nekrózy tukové tkáně břišní dutiny při poškození pankreatu (akutní hemoragická
pankreatitida etc.) – vznikají uvolněním pankreatických enzymů do břicha

Barlow
Barret

Moller-Barlowova nemoc
Barretův jícen

Barrová
Basedow
Bass

virus Epsteina a Barrové
Graves-Basedowova struma
Bassův příznak

(viz Moller)
jícnová prekanceróza - metaplázie vrstevnatého dlaždicového epitelu jícnu epitelem
cylindrickým (intestinálním nebo gastrickým)
(viz Epstein)
(viz Graves)
otok víček při infekční mononukleóze
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Becker

Beckerova muskulární dystrofie

Bence

Bence-Jonesova bílkovina

Bernard

Bernard-Soulierův syndrom

Best
Bogaert

Bestův karmín
van Bogaertova panencefaliti

Bordet
Bowen
Breslow
Brill
Bruton

Bordet-Wassermanova reakce
Bowenova nemoc
Breslowova stupnice
Brill-Zinsserova nemoc
Brutonova agamaglobulinémie

Bunell
Burger
Burkitt

Paul-Bunellova reakce
Burgerova nemoc
Burkittův lymfom

Cajal

Cajalovy buňky

Casal

Casalův kruh

Celsus
Clark

Celsovy znaky
Clarkova stupnice

X-vázaná recesivní dědičná muskulární dystrofie
pomalu progredující atrofie svalů pánve a dolních končetin
projev mnohotného myelomu (plasmocytomu)
precipitované lehké řetězce imunoglobulinů procházející ledvinami do moči
vrozená trombocytopatie - porucha adheze a agregace trombocytů
porucha povrchového glykoproteinu gpIb-IX
barvení na průkaz glykogenu v buňkách (červené hrudky)
subakutní sklerotizující panencefalitida s úbytkem neuronů v kůře, subkortikální
demyelinizací a intranukleárními inkluzemi v gangliových buňkách; komplikace
spalniček (morbilli)
metoda nepřímého důkazu Treponema pallidum, sérologický průkaz protilátek
carcinoma in situ kůže
stupnice lineární šíře melanomu v mm; určuje riziko metastazování
spontánní exacerbace latentního skvrnitého tyfu
vrozený imunodeficit
defekt genu pro tyrosin-kinázu specifickou pro B-lymfocyty => takřka úplné chybění
B-buněk a imunoglobulinů
(viz Paul)
obliterující trombangiitida
lymfom způsobený translokací protoonkogenu myc z 8. chromozómu na 14.
chromozóm do blízkosti lokusu pro imunoglobuliny - stimulace myc proteinu v Blymfocytech
možná etiologie - infekce EBV
intersticiální gastrointestinální buňky (původ gastrointestinálních stromálních tumorů
- GIST)
dermatitis - zhrubění kůže v oblastech exponovaných slunečnímu záření při
avitaminóze B2 (pelagra)
základní znaky zánětu – rubor, calor, dolor, tumor
stupnice hloubky průuniku melanomu anatomickými vrstvami kůže; určuje
invazivitu léze
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Conn
Councilman
Creutzfeld
Crigler

Connův syndrom
Councilmanova tělíska
Creutzfeld-Jacobova choroba
Crigler-Najjarův syndrom

periferní hyperaldosteronismus
lyzozomální apoptotická tělíska v hepatocytech při hepatitidách; bývají uvnitř ER
spongiformní encefalopatie – prionové onemocnění neuronů mozkové kůry
retenční hyperbilirubinémie – snížená aktivita UDP-glukuronyltransferázy;
manifestace v dětství (jádrový ikterus)
chronické neinfekční zánětlivé onemocnění střeva
nenádorové buňky v okolí hypofyzárního adenomu produkujícího ACTH;
v cytoplazmě obsahují vírovitě stočené cytokeratiny
periferní hyperkortisolismus
(viz Ehlers)
vrozený imunodeficit
hypoplázie nebo ageneze thymu => snížení množství T-lymfocytů
prostor mezi sinusoidami a hepatocyty v játrech
regurgitační hyperbilirubinémie – porucha jaterní sekrece bilirubinu do žluče;
mikroskopická pigmentace hepatocytů bilirubinem
rozsáhlá plošná tmavá pigmentace u starších lidí ve slunci exponované části kůže
původce venerické choroby - ulcus molle (chancroid, měkký vřed)
X-vázaná dědičná muskulární dystrofie
rychle progredující letální atrofie svalstva
získaná agamaglobulinémie, komplikace infekční mononukleózy
poškození mozku při malárii - centrálně uzavřená kapilára, okolo nekrotická tkáň,
erytrocyty a neurogrie; hojí se za vzniku gliového uzlu

Crohn
Crooker

Crohnova choroba
Crookerovy buňky

Cushing
Danlos
Di George

Cushingův syndrom
Ehlers-Danlosův syndrom
Di Georgeův syndrom

Disse
Dubin

Disseho prostor
Dubin-Johnsonův syndrom

Dubreuilh
Ducrey
Duchenne

lentigo maligna Dubreuilhi
Haemophillus Ducreyi
Duchennova muskulární dystrofie

Duncan
Durch

choroba Duncanových
Durchovy malarické granulomy

Ebstein
Ehlers
Eisenmenger

Pel-Ebsteinův typ horečky
Ehlers-Danlosův syndrom
Eisenmengerův syndrom

(viz Pel)
vrozená vaskulopatie z poruchy pojiva (defekt tvorby kolagenu)
srdeční zkratová vada na libovolné úrovni (tepenné, síňové, komorové) + sekundární
plicní hypertenze, která vede k obrácení L=>P zkratu v P=>L

Epstein

virus Epsteina a Barrové

EBV, virus zodpovědný za infekční mononukleózu a vznik Burkittova lymfomu (viz
Burkitt)
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Ergheim

Ewing
Fabry
Finkelday
Fleming
Fraumeni
Fredrickson
Friderichsen
Gardner
Gaucher

Ergheimova cystická medionekróza Erdheimova cystická medionekróza – nekróza medie aorty se zánikem svaloviny a
elastiky a vznikem hlenem vyplněných dutinek – predisponuje ke vzniku aortální
disekce
primární nádor kostní dřeně - maligní lymfom
Ewingův sarkom
lipidóza, defekt alfa-galaktosidázy
Fabryho nemoc
(viz Warthin)
Warthin-Finkeldayovy obrovské
buňky
v centrofolikulárních makrofázích lymfatických folikulů; z apoptózy defektních BFlemingova tělíska
lymfocytů
(viz Li)
Li-Fraumeniho syndrom
WHO klasifikace dyslipoproteinémie – typy I-V, dle zvýšené frakce lipoproteinů
Fredricksonova klasifikace
(chylomikra, VLDL, LDL, IDL)
(viz Waterhouse)
Waterhouse-Friderichsenův
syndrom
mnohogenní osteomy + familiární polypóza tlustého střeva + benigní nádory
Gardnerův syndrom
měkkých tkání
lipidóza, defekt glukocerebrosidázy
Gaucherova choroba
velké makrofágy s „pomačkanou“ cytoplasmou; střádají lipidy, nejprve v kostní
Gaucherovy buňky
dřeni, později i v RES a CNS (viz Gaucherova choroba)

Ghon

Ghonův infekt

Gierke (von)
Gilbert

von Gierkeho nemoc
Gilbertův syndrom

Glanzmann
Goldblatt

Glanzmannova trombastenie
Goldblattova renovaskulární
hypertenze
Goodpasteurův syndrom
Graves-Basedowova struma

Goodpasteur
Graves

primární infekt při tuberkulóze
ložisko infekce v plicním parenchymu po inhalaci mykobakterie
glykogenóza I. typu
retenční hyperbilirubinémie – defekt příjmu bilirubinu hepatocyty; manifestace
v dospělosti
vrozená trombocytopatie – porucha glykoproteinů IIa/IIIb na povrchu trombocytů
renální hypertenze z uvolňování reninu při unilat. stenóze a. renalis (nejč. na
podkladě aterosklerózy)
autoimunitní reakce proti bazálním membránám, zejm. v ledvinách a plicích
autoimunitní reakce proti TSH-receptorům thyreocytů => toxická difúzní
parenchymatózní struma
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Grawitz
Gregg

Grawitzův karcinom ledviny
Greggův syndrom

Grocott
Guarnieri

Grocottova metoda
Guarnieriho tělíska

Guillain
Hansen
Hashimoto
Heerfordt
Heine
Henoch

Guillain-Barréova
polyradikuloneuritida
Hansenův bacil
Hashimotova thyreoiditis
Heerfordtův syndrom
Heine-Medinova nemoc
Henochova-Schonleinova purpura

Heřmanský
Higashi
Hippel (von)
Hippokratés

syndrom Heřmanský-Pudlák
syndrom Chediak-Higashi
Von-Hippel-Lindauův syndrom
facies Hippokratica

Hoeppli
Holzel
Homer

Splendor-Hoeppliho fenomén
Holzelovo znamení
Homer-Wrightova roseta

Honl

Honl-Hechtova intersiciární
pneumonie
Hotchkissova metoda
Hunterova glossitida
Hurtleův adenom

Hotchkiss
Hunter
Hurtle

adenokarcinom ledviny, též konvenční (světlobuněčný) renální karcinom
embryopathia rubeolosa – postižení zraku, sluchu a srdce plodu gravidní ženy, která
onemocní zarděnkami (rubeola)
metoda průkazu tkáňových mykofyt stříbřením
intracytoplasmatické bazofilní inkluze ve stratum germinativum Malpighi při variole
(srov. Paschenova tělíska)
akutní zánětlivá demyelinizační polyneuropatie, komplikace infekční mononukleózy
Mycobacterium leprae
autoimunitní reakce proti koloidu a thyreocytům
sarkoidóza gl.parotis spojená s postižením uvey
poliomyelitis anterior acuta, dětská obrna
získaná vaskulopatie; imunopatologická reakce III. typu – ukládání imunokomplexů
ve stěnách cév
vrozená trombocytopatie – porucha trombocytární sekrece (defekt sekrečních granul)
(viz Chediak)
nádorové onemocnění z mutace tumor-supresorového genu VHL
obraz dehydratace s hyponatrémií – snížený turgor kůže, suché lepkavé sliznice a
serózy, vpadlé tváře, ostře prominující nos
(viz Splendor)
petechie patra při infekční mononukleóze
kulaté modré rosetové útvary
mikroskopický projev neuroblastomu
intersticiální pneumonie s peribronchiální mononukleární infiltrací při spalničkách
(morbilli), bez exantému
metoda průkazu tkáňových mykofyt PAS reakcí
glossitida při avitaminóze B12
onkocytom (oxyfilní adenom) štítné žlázy
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Hutchinson

Hutchinsonova trias

Hutchinsonovy zuby

Chagas

Hutchinsonův syndrom
Chagasova nemoc

Charcot

Charcot-Leydenovy krystaly

Chediak

Charcotova tepna
syndrom Chediak-Higashi

Jacob
Jaffé
Janus

Creutzfeld-Jacobova choroba
Jaffé-Lichtensteinova nemoc
Janus

Johnson
Jones
Kahler
Kaposi
Koch
Koplik

Dubin-Johnsonův syndrom
Bence-Jonesova bílkovina
Kahlerova choroba
Kaposiho sarkom
Kochův bacil
Koplikovy skvrny

příznak kongenitální syfilis
slepota (keratitis parenchymatosa), hluchota (labyrinthitis), Hutchinsonovy zuby (viz
Hutchinsonovy zuby)
příznak kongenitální syfilis, jeden z bodů Hutchinsonovy trias (viz Hutchinsonova
trias)
zuby se soudkovitou korunkou s obloukovitým zářezem na řezácích
kostní metastázy neuroblastomu
tkáňová trypanozomiáza (Trypanosoma cruzi) s množením parazita v buňkách
(makrofágy, svalové buňky, neurony); prasknutí buněk a uvolnění trypanozóm do
tkání vede k intenzivnímu aseptickému (lymfoplazmocytárnímu) zánětu
přenos dravými krevsajícími plošticemi
šestiboké eozinofilní krystaly bílkovinné povahy v místě zvýšeného rozpadu
eosinofilů (infiltrace u asthma bronchiale, parazitárních onemocnění etc.)
arteria lenticulostriata, nejčastěji příčina hemoragické CMP
vrozený imunodeficit
porucha uvolňování intracelulárních granul, nedochází ke splynutí fagozómu
s lyzozómem
(viz Creutzfeld)
pseudotumor kosti - lokální fibrózní dysplázie
prosopo-cephalo-thoracopagus
splynutí
(viz Dubin)
(viz Bence)
mnohotný myelom, plasmocytom
nádor způsobený infekci HIV-1
Mycobacterium tuberculosis
prominující žlutobělavé skvrny velikosti špendlíkové hlavičky s hyperemickým
dvorcem na sliznici ústní dutiny při spalničkách (morbilli)
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Korsakoff
Koss
Krabbé
Kultschitsky
Kupffer
Langhans

Wernickeho-Korsakoffova
enfefalopatie
Kossova reakce
Krabbého leukodystrofie
Kultschitskyho buňky
Kupfferovy buňky
Langhansovy buňky

Lesch

Lesch-Nyhamův syndrom

Levatidi
Lewy

Levatidiho metoda
Lewyho tělíska

Leyden
Li
Libman

Charcot-Leydenovy krystaly
Li-Fraumeniho syndrom
Libman-Sacksova endokarditida

Lichtenstein
Lindau
Lipschütz

Jaffé-Lichtensteinova nemoc
Von-Hippel-Lindauův syndrom
Lipschützovy inkluze

Loeffler

Loefflerova eosinofilní pneumonie

Lynch

Lyncův syndrom

MacCallum

MacCallumovo políčko

(viz Wernicke)
průkaz patologického zvápenatění v kloubech při pseudodně
lipidóza, defekt galaktocerebrozidázy
buňky DNES (difúzní neuro-endokrinní stroma) v GITu - původ karcinoidu
buňky v periportálních oblastech jater, součást RES
modifikované makrofágy ve specifické granulační tkáni
velké kulaté buňky, obsahují až 100 jader uspořádaných do kruhu nebo podkovy
(defekt hypoxanthin-guanin fosforibozyltransferázy), jedna z možných příčin
sekundární dnavé arthritis
metoda přímého průkazu Treponema pallidum, mikroskopický průkaz stříbřením
kulovité eosinofilní inkluze v cytoplasmě gangliových buněk při degenerativních
onemocněních mozku
(viz Charcot)
nádorové onemocnění z mutace tumor-supresorového genu p53
atypická verukózní endokarditida - nebakteriální endokarditida postihující především
komorovou plochu cípatých chlopní a nástěnný endokard
(viz Jaffé)
(viz Hippel (von))
intranukleární inkluze keratinocytů napadené HSV - bazofilní inkluze obklopené
světlým halo
hypersenzitivní reakce s infiltráty eozinofilů v plicích z přítomnosti larvy škrkavky
dětské (Ascaris lumbricoides) v plicích
nádorové onemocnění z mutace reparátorových genů - dědičný nádor tlustého střeva
bez předcházejícího polypózního stádia (NPACC - non-polypous adenocarcinoma
coli)
LS I - bez postižení jiných orgánů než kolorekta
LS II - navíc karcinomy v děloze, žaludku, pankreatu, močovém traktu
oblast levé síně s častým vznikem neinfekční endokarditis
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Mallory
Marfan

Malloryho hyalin
Marfanův syndrom

Masson
McArdle
Medin
Mikulicz

Massonova reakce
McArdleho nemoc
Heine-Medinova nemoc
Mikuliczovy buňky

Moller

Moller-Barlowova nemoc

Monckeberg
Morton

Monckebergova mediokalcinóza
Mortonův neurom

Naboth
Najjar
Negri
Nielsen
Niemann

ovum Nabothi
Crigler-Najjarův syndrom
Negriho tělíska
barvení podle Ziehl-Nielsena
Niemannova-Pickova nemoc
Niemann-Pickovy buňky

Nyham
Olliére
Orth
Osler
Paget
Palade
Paschen

Lesch-Nyhamův syndrom
Olliérova choroba
Orthovy buňky
Rendu-Osler-Weberova nemoc
Pagetův karcinom
Weibel-Paladeho granula
Paschenova tělíska

cytokeratin stočený do klubka v cytoplasmě hepatocytů u alkoholické cirhózy
vrozená vaskulopatie z poruchy pojiva (defekt tvorby fibrilinu – součást amorfní
složky ECM)
redukce amoniakálního roztoku stříbra melaninem
glykogenóza V. typu
(viz Heine)
modifikované makrofágy ve specifické granulační tkáni (rhinosklerom)
velké oválné buňky s excentrickým jádrem a vakuolizovanou cytoplasmou
subperiostální hematomy a krvácení v oblastech enchondrální osifikace při
avitaminóze C
dystrofická kalcifikace medie svalových tepen
obdoba amputačního neuromu (hyperregenerace porušeného vlákna) na
interdigitálních plantárních nervech z opakované traumatizace
retenční cysta děložní cervikální hlenové žlázky
(viz Crigler)
intracytoplasmatické virové inkluze v gangliových buňkách při vzteklině
(viz Ziehl)
lipidóza, defekt sfingomyelinázy
velké makrofágy s pěnitou cytoplasmou, střádají lipidy (viz Niemannova-Pickova
nemoc)
(viz Lesch)
mnohotný výskyt chondromů v dlouhých kostech, riziko malignizace
modifikované makrofágy ve specifické granulační tkáni
(viz Rendu)
carcinoma in situ prsní bradavky
(viz Weibel)
menší tělíska tvořící Guarnieriho tělíska (srov.), odpovídají virionům varioly
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Paul

Paul-Bunellova reakce

Pel

Pel-Ebsteinův typ horečky

Pepper
Perls

Pepperův syndrom
Perlsova reakce

Pick
Pierre
Plaut

Niemannova-Pickova nemoc
Niemann-Pickovy buňky
Pierre-Robinův syndrom
Plaut-Vincentova angína

Pompe
Pudlák
Queyrat (de)
Rassmussen

Pompeho nemoc
syndrom Heřmanský-Pudlák
de Queyratova erytroplázie
Rassmussenovo aneurysma

Raynaurd
Recklinghausen
Reiter

Raynaurdova nemoc
Recklinghausenova nemoc
Reiterův syndrom

Rendu

Rendu-Osler-Weberova nemoc

Rey
Ritter

Reyův syndrom
Ritterova nemoc

diagnostický test infekční mononukleózy způsobené EBV (diferenciální diagnóza
CMV mononukleózy)
průkaz heterofilních protilátek (tj. reagujících s antigeny jiných živočišných druhů)
proti beraním erytrocytům
(vlnivá horečka, febris undulans) - teplota během několika dnů stoupá, po dosažení
maxima klesá, po několika dnech bez teplot nastává nová vlna (př. brucelóza,
Hodgkinova choroba etc.)
jaterní metastázy neuroblastomu
průkaz železa – reakce ferrokyanidu draselného s kyselinou chlorovodíkovou a
železem vede k vzniku modrého ferrokyanidu železitého (diagnóza hemosiderózy)
(viz Niemann)
(viz Niemann)
rozštěpová vada obličeje - makroglosie, mikrognathie, palatoschisis
fusospirilóza – sekundární angína vyvolaná infekcí Borrelia Vincenti a Bacillus
fusiformis (analogická fusospirilózním ulcerózním gingivitidám)
glykogenóza II. typu
(viz Heřmanský)
carcinoma in situ na glans penis
aneurysma ze zasažení větví tr.pulmonalis (sekundární) tuberkulózou => stlačení
obratlů s deformacemi páteře a hrudníku
gangréna ze spazmů cév
neurofibromatóza - mnohočetný výskyt neurinomů nebo neurofibromů
systémové autoimunitní onemocnění
negonokoková uretritida, postinfekční seronegativní artritida a konjunktivitida
teleangiectasia hereditaria haemorhagica – vrozená vaskulopatie, při které se tvoří
mikroaneurysmata kapilár kůže, sliznic a vnitřních orgánů
defekt beta-oxidace vedoucí k náhlým úmrtím dětí
(syndrom opařené kůže) nejtěžší forma generalizované stafylokokové toxinózy s
difúzním výsevem erytému; riziko následné dehydratace a/nebo sepse
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Robin
Rotor
Russel

Pierre-Robinův syndrom
Rotorův syndrom
Russelova tělíska

Sacks
Sachs
Saltykov

Libman-Sacksova endokarditida
Tay-Sachsova nemoc
Saltykovův karcinoid

Sheehan
Schaumann

Sheehanův syndrom
Schaumannovy inkluze

Schloffer
Schonlein
Simmonds
Simon
Sjoergen

Schlofferův tumor
Henochova-Schonleinova purpura
Simmondsova kachexie
Simonovo ložisko
Sjoergenův syndrom

Soulier
Spitzová
Splendor

Bernard-Soulierův syndrom
névus Spitzové
Splendor-Hoeppliho fenomén

Sturge

Sturge-Weberův syndrom

Sutton

morbus Sutton

Šikl

Šiklova definice smrti

Tay

Tay-Sachsova nemoc

(viz Pierre)
(viz Dubin-Johnsonův syndrom); bez pigmentace hepatocytů
inkluze v cytoplasmě plazmatických buněk při chronických zánětech
(imunoglobuliny nakupené v GER)
(viz Libman)
(viz Tay)
druh choristie (porucha embryonálního vývoje - zavlečení embryonální tkáně do
míst, kde se fyziologicky nevyskytuje)
vývoj pankreatické tkáně pod sliznicí tenkého střeva
atrofie endokrinních orgánů z poporodní nekrózy hypofýzy
vrstevnaté inkluze okrouhlého tvaru v Langhansových buňkách (viz Langhans)
obsahují Ca a Fe, barví se modře v HE
granulom v okolí cizího materiálu (zejm. nevstřebatelných chirurgických stehů)
(viz Henoch)
atrofie z endokrinních vlivů (panhypopituitarismus)
izolovaná metastáza tuberkulózy v apexu plíce
systémové autoimunitní onemocnění
xerostomie, xeroftalmie a revmatoidní artritida
(viz Bernard)
benigní juvenilní névus složený z velkých epiteloidních nebo vřetenitých buněk
vzhled aktinomycetové drúzy - centrum kompaktní, na periferii vlákna uspořádána
radiálně s kyjovitě ztluštělými a silně eozinofilními okraji
cirsoidní hemangiom + hemangiom cévnatky + vaskulární névus obličeje (v
inervační oblasti n.trigeminus)
„halo névus“ - zcela benigní névus s depigmentovaným okrajem (zřejmě z
autoimunitní reakce proti melanocytům; névus později bledne, halo se repigmentuje
"Smrt je nevratná ztráta celovztažného uspořádání organismu (ireverzibilní, nevratná
zástava všech funkcí)."
lipidóza, defekt hexosamidázy A
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Touton
Vater
Vincent
Virchow

Toutonovy buňky
Vaterova papila
Plaut-Vincentova angína
Virchowova trias
Virchowův pátý příznak zánětu
Virchowovy buňky

Walthard

Walthardova cysta

Warthin

Warthin-Finkeldayovy obrovské
buňky

Wartin

Wartinův nádor

Wassermann
Waterhouse
Weber
Weibel

Bordet-Wassermanova reakce
Waterhouse-Friderichsenův
syndrom
Rendu-Osler-Weberova nemoc
Weibel-Paladeho granula

Weil

Weilova nemoc

Welch
Wernicke

Clostridium Welchii
Wernickeho-Korsakoffova
enfefalopatie
Wilmsův tumor nadledvin
Wiskott-Aldrichův syndrom

Wilms
Wiskott

vícejaderné vakuolizované buňky obsahující lipidy, součást fibroxanthomu
místo vyústění pankreatického duktu a žlučovodu ve stěně duodena
(viz Plaut)
mechanismus vzniku trombózy: 1. zpomalení krevního proudu, 2. poškození cévní
stěny, 3. změna složení krve
functio laesa (viz Celsovy znaky)
modifikované makrofágy ve specifické granulační tkáni (lepromatózní lepra)
velké vícejaderné buňky s vakuolami obsahujícími shluky bakterií
implantační cysta v okolí ovaria z odštěpených hnízd povrchového ovariálního
epitelu
mnohojaderné buňky s intranukleárními a intracytoplazmatickými eozinofilními
inkluzemi v různých tkáních při spalničkách (morbilli)
(benigní adenolymfom, cystadenoma lymphomatosum papillare) - cysty vystlané
dvěma vrstvami epitelu:
onkocytárně změněné eozinofilní buňky, apikálně uložená jádra + sekreční buňky,
bazální jádra
(viz Bordet)
hemoragická nekróza kůry nadledvin (při meningokokové sepsi)
(viz Rendu)
elektronmikroskopický nález svědčící pro nález hemangiosarkomu, obsahují faktor
VIII
ikterická leptospiróza - horečnatá žloutenka s krvácením do různých orgánů z
poškození cévních stěn
Clostridium perfringens
prokrvácení corpora mammilaria při avitaminóze B1 (beri-beri), dále při chronickém
alkoholismu
nádorové onemocnění z mutace tumor-supresorového genu WT1
vrozená trombocytopenie; onemocnění spojené s poruchou membránového
glykoproteinu na povrchu trombocytů (zvýšená destrukce ve slezině); kombinovaná
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s imunodeficitem (porucha GP na T-lymfocytech)
Wright
Zenker

Homer-Wrightova roseta
Zenkerova nekróza

Ziehl
Zinsser

barvení podle Ziehl-Nielsena
Brill-Zinsserova nemoc

(viz Homer)
koagulační nekróza kosterních svalů, tzv. „vosková“ nekróza; u některých infekčních
chorob (tyfus, chřipka, tetanus)
barvení acidorezistentních mykobakterií
(viz Brill)

