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Systémová patológia orofaciálnej oblasti 



I. Vrodené malformácie orofaciálnej oblasti 

• Rázštepové ochorenia 

 

• Atypické štruktúry (lingválna ŠŽ) 

 

• Morbus Fordyce 

 

• Ankyloglosia  

 

• Kongenitálna makroglosia  

 

• Vrodené cysty 

 



Rázštepy 

• defekty vznikajúce na podklade poruchy spojenia častí pier 

a tvrdého podnebia počas embryonálneho vývoja  

• cheilo-gnatho-palato-urano-    schisis 

 

 

 

 

• 1:600, ♂  

• E: multifaktoriálna 

• prevencia:  kyselina listová 

 

• problémy so saním mlieka 

• infekcie 

• vývojové poruchy zubov a 

čeľuste...  

 

• ďalšie vývojové poruchy 



Rázštepy - klasifikácia 

1. typické 

1. primárne podnebie 

(pera, kaud.septum nasi, 

premaxilla, 

alveol.výbežok) 

2. sekundárne podnebie 

(tvrdé a mäkké podnebie, 

uvula) 

 

 

2. atypické (v oblasti úst, nosa, 

uší, čela..) 

 



Rázštepy - klasifikácia 

 

1. unilaterálne 

 

2. bilaterálne 
 

 



Rázštepy - klasifikácia 

1. parciálne 

 

2. kompletné 
 

 



Rázštepy - klasifikácia 

• submukózny (koža / sliznica neporušená) 

 



Lingválna ŠŽ 

• atypická štruktúra 

• submukózny uzol akcesórnej ŠŽ  

• v stredovej čiare pri koreni jazyka   

 

 
 

• defektná migrácia základu ŠŽ cez ductus thyreoglossus 

 



Morbus Fordyce (269) 

• atypické uloženie mazových žliaz v DÚ  

• malé makuly / papuly 1-2 mm (Fordyce granules) 

 

• 80% dospelých !!! 

 

 



Morbus Fordyce (269) 



Morbus Fordyce (269) 



Ankyloglosia 

• abnormálne fibrózne spojenie ventrálnej časti jazyka a bázy 

DÚ 

• porucha mobility jazyka 

 

• TH: operácia 

 



Makroglosia 

 

1. kongenitálna (Downov sy)   

2. získaná (TU, hypotyreóza, amyloidóza) 

 



Amyloidóza (2) 

• ukladanie patologických „misfolded“ Bi / fragmetov Bi – 

porucha štruktúry a funkcie tkaniva 

1. primárna (plazmocytóm – Ig, kappa or lambda) 

2. sekundárna (chr. zápalové procesy – TBC, AOI) 

3. hereditárna  

4. fokálna (1 orgán) 



Amyloidóza jazyka (2) 



I. Vrodené malformácie orofaciálnej oblasti 

• Cysty zo zvyškov ductus nasopalatinus 

• Nasolabiálne cysty 

• Lymfoepiteliálne cysty (orálne, 

cervikálne) 

• Cysty zo zvyškov ductus thyreoglossus 

• Dermoidné cysty 

 

 



Cysta ductus nasopalatinus (ductus incisivus) 

• intraoseálna mediánna cysta v stredovej čiare prednej 

maxily (pri foramen incisivum) 

 

• z epitelových zvyškov ductus nasopalatinus 
 



Nazolabiálna cysta 

• cysta mäkkých tkanív v úrovni nazolabiálnej ryhy 

 

• zo zvyškov ductus nasolacrimalis (spodná časť) 
 



Lymfoepitelové cysty (321) 

• cysty vystlané rohovatejúcim dlaždicovým epitelom 

• kapsula obsahuje početné Ly and Ly folikuly 

 

 

 

1. ORÁLNE 

• extratonzilárne Ly tkanivo 

 

2. CERVIKÁLNE 

• zvyšky žiabrových oblúkov 



• epitel: dlaždicový viacvrstvový 

• v lumene deskvamovaný keratín 

• kapsula: Ly folikuly 

Lymfoepiteliálna cysta (321) 



Orálna cysta 

Cervikálna cysta 



Lymfoepiteliálna cysta (321) 



Cysta ductus thyreoglossus (322) 

• mediánna cysta medzi koreňom jazyka a ŠŽ 

 

• zo zvyškov ductus thyreoglossus 

 

• epitel: rôzne typy, najčastejšie dlaždicový 

 

• kapsula: tkanivo ŠŽ, agregáty Ly, hlienové / mazové žľazy 



Cysta ductus thyreoglossus (322) 



• benígny cystický zrelý teratóm 

• z germinálnych buniek (embryonálna koža) 

 

• adolescenti / mladí dospelí 

• koža okolo očí / spodina DÚ / predná časť krku (horná časť) 

 

  

Dermoidná cysta 

• TU obsahuje cystu  

• epitel: epidermis 

• iné typy bb: deriváty zárodočných listov (ekto-, mezo-, endoderm) 

• môže obsahovať všetky zložky dermis (koža, vlasové folikuly, potné žľazy)  



II. zápalové ochorenia (stomatitídy) 

Cheilitis, gingivitis, glossitis, stomatitis 

 

• fyzikálne f. – trauma, protézy, radiácia 

• chemické f. – kyseliny, bázy, toxíny 

• biologické f. – baktérie, vírusy, huby 

• imunologické f. – alergické reakcie, AOI choroby 

• deficiencia vitamínov (C,B) 



II. zápalové ochorenia (stomatitídy) 

1. Jednoduchá (zápalový erytém –stomatitis simplex) 

– zlá ústna hygiena, iritácia, lieky, RAT, alergické reakcie, 
infekcie, leukémia, deficiencia vit.C  

– stomatitis nicotina (cigary)  

– cheilitis angularis – anémia z nedostatku Fe, deficiencia k. 
listovej / vit.B 

 



II. zápalové ochorenia (stomatitídy) 

2. Vezikulárna stomatitída 

– herpes labialis (gingivost.-herpes labialis), zoster, herpangína 

 

 

 



II. zápalové ochorenia (stomatitídy) 

3. Aftózna stomatitída 

– ploché erózie s bielou / žltou povlečenou spodinou s 
hyperemickým lemom 

– veľmi bolestivé 

  



II. zápalové ochorenia (stomatitídy) 

4. Ulcerózna stomatitída 

– Plaut-Vincent 

 

 

 

 

5. Pseudomembranózna stomatitída 

– diftéria 

 

 

6. Gangrenózna stomatitída 



HIV 

• kandidóza (orálna, ezofageálna) 

• hairy leukoplakia (biele škvrny na laterálnej strane jazyka) 

• HSV, VZV, CMV 

• Kaposiho sarkóm 

• NHL 

• nehojace sa chronické ulcerácie... 

II. zápalové ochorenia (stomatitídy) 



Chronický vred jazyka 



III. Reaktívne lézie spojivového tkaniva 

• hyperplastické lézie 

• reakcia na rôzne stimuly (iritácia) 

• pseudotumory 

 

1. FIBRÓZNE LÉZIE 

- hyperplázia fibroblastického tkaniva – fokálna (epulides = 

noduly), generalizovaná 

 

2. INÉ LÉZIE 

– nervové, svalové, tukové tk., cievy, chrupka a kosť... 



= reaktívna fokálna proliferácia spojivového tkaniva gingívy 

 

• E: chronická iritácia 

• predná časť maxily 

• rekurencia ak nie je iritujúci faktor odstránený 

 

1. fibrózna epulis 

2. vaskulárna epulis 

3. obrovskobunková epulis 

Epulis 



• periférny fibróm, iritačný fibróm, fokálna fibrózna hyperplázia 

 

• proliferácia fibroblastov s nadprodukciou kolagénnych vláken 

• reakcia na chronickú iritáciu (hryzenie, protéza) 

 

• prisadnutý / stopkatý útvar,  

     tuhý, farby ďasna 

 

 

 

 

 

Fibrózna epulis (20) 



Fibrózna epulis (20) 



Fibrózna epulis (20) 



Fibrózna epulis s ložiskovou osifikáciou (20)  

kalcifikácia / kosť 



Pyogénny granulóm 

 

• benígna vaskulárna lézia 

• proliferácia ciev 

• etiológia neznáma 

 

• mäkký, č-f útvar 

• často ulcerácie, krvácanie 

 

 

 

Vaskulárna epulis (319) 



Pyogénny granulóm (319) 

(319) • proliferácia ciev 

• solídne ložiská  endotelových bb 

• početné malé cievy 

• veľké dilatované cievne priestory 



Pyogénny granulóm (319) 



 

• benígna lézia – prítomnosť obrovských viacjadrových bb a 

výrazne vaskularizovanej strómy 

 

• pôvod OVB sporný: 

1. hyperplázia spojivového tkaniva gingívy  – histiocyty (splynú - 

OVB) 

2. hyperplázia periostu - osteoklasty 

• príčina neznáma 

 

• prisadnutý / stopkatý útvar 

• tmavočervený 

• ulcerácie a krvácanie 

 

 

 

 

 

 

Obrovskobunková epulis (138) 



Obrovskobunková epulis (138) 

• obrovské viacjadrové osteoclast-like 

bb. 

• bohato vaskularizovaná stróma 

• extravazácia Ery, hemosiderín 



Obrovskobunková epulis (138) 



Chronická hyperplastická gingivitída (243) 

 

• fokálna / generalizovaná fibrózna hyperplázia marginálnej 

gingívy so zápalovou odpoveďou 

 

• hormonálne zmeny (♀ puberta, tehotnosť) 

 

 

 

 

 

III. Reaktívne lézie spojivového tkaniva 



Chronická hyperplastická gingivitída (243) 

• hyperplázia epitelu 

• proliferácia väziva 

• chronická zápalová celulizácia 



Chronická hyperplastická gingivitída (243) 



Liekmi navodená hyperplázia gingívy 

 

• fenytoín, cyklosporín, nifedipín 

 

 

 

III. Reaktívne lézie spojivového tkaniva 



Granuloma fissuratum (280) 

• epulis fissurata, zápalová hyperplázia gingívy 

 

• fokálna proliferácia spojivového tkaniva DÚ so zápalovou 

odpoveďou  

• E: chronická iritácia (protéza → stimulácia proliferácie 

fibroblastov a produkcie kolagénových vláken) 

 

 

 

• mäkká, pohyblivá, začerv. masa 

• lobulizácia, fisúry 

• ulcerácie 

 

 

 

 

III. Reaktívne lézie spojivového tkaniva 



Granuloma fissuratum (280) 

• hyperplázia epitelu 

• hypocelulárne fibrózne 

spojivové tkanivo 

• zápalová celulizácia 



Granuloma fissuratum (280) 



IV. Nádory orofacialnej oblasti 

 

 

• benígne  

• malígne 

 

 

1. EPITELOVÉ 

2. MEZENCHÝMOVÉ  

• fibrózne, tukové tk, sval, cievy, kosť, chrupka... 

 

 

• prekancerózna lézia - LEUKOPLAKIA 

 



Leukoplakia (271) 

• „ biele ložisko na sliznici DÚ, ktoré nie je možné zotrieť a 
zaklasifikovať ako akúkoľvek inú chorobu“  

 

 

• len klinický termín !!! – biela lézia sliznice 

 

 

 

• prejav:  

– premalígnych epitelových zmien (dysplázia epitelu), CIS, 
SCC – FAJČENIE !!!  

– infekcia (EBV, hairy leukoplakia)  

– chronická iritácia 
 
 

 

 



Leukoplakia (271) 

1. homogénna – plochá, uniformná, biela 
 

2. nehomogénna – nepravidelný tvar, nodulárny rast, 
zhrubnutie, s areami erytroplakie 

 

 



Hyperorthokeratóza Hyperparakeratóza 

Akantóza 

• klinická dg, rôzny histologický 
vzhľad: 

 
• akantóza 
• hyperkeratóza 
• parakeratóza 
• atrofia 
• dysplázia 
• CIS  
• invazívny Ca 



Stacionárna leukoplakia (271) 



Progredujúca leukoplakia (271) 



Epidermoidný karcinóm (272) 

• malígny epitelový nádor 

• starší pacienti 

• jazyk a pery 

• správanie: záleží na primárnom ložisku 

– jazyk: vysoký mts potenciál – LU, pľúca 

 

• E: alkohol, tabak, radiácia, HPV, iné infekcie, mutácie p53… 

 

• vzhľad:  

– leukoplakia / erytroplakia (nehomogénna) 

– exofytický rast – centrálna ulcerácia 

– endofytický rast – hmatná lézia 

– fixácia k okolitým tkanivám 

 



Dobre diferencovaný epidermoidný Ca - GI 

• keratinizujúce epitelové bb- ostrovčeky 

• keratín a “keratínové perly” 



Dobre diferencovaný epidermoidný Ca - GI 



Stredne diferencovaný epidermoidný Ca - GII 



Stredne diferencovaný epidermoidný Ca s monocelul. rohovatením - GII 



Málo diferencovaný epidermoidný Ca - GIII 



Hemangióm (25) 

• benígny nádor krvných ciev 

1. kavernózny 

2. kapilárny 

 

• kongenitálny typ 

– hamartóm 

– 90% spontánne regreduje 

 

• GE:  

– plochá / vyvýšená lézia, uzlík / masa, červená/modrá/fialová 

– krvácanie pri zranení 

 

 

 



Kapilárny hemangióm(25) 

• kapiláry 

• početné 

• malé 

• nahromadené 



Kavernózny hemangióm (320) 

• cievy 

• veľké, dilatované 

• tenkostenné 

• preplnené Ery 


