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Akútne stavy v gastroenterológii

10. Malnutrícia

11. Komplikácie nutričnej podpory

12. HIV  a GI trakt

13. Ikterus

14. Akútne pečeňové zlyhanie

15. Komplikácie cirhózy a portálnej hypertenzie

16. Infekcie pečene

17. DILI-liekmi podmienené poškodenie pečene

18. Pečeň v tehotenstve

19. Trauma pečene

20. Hepatálne, neuroendokrinné a onkologické akútne 

stavy

21. Akútne stavy pri transplantácii pečene
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Akútne stavy v gastroenterológii

1. Akútne krvácnie z hornej časti GIT
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Akútne krvácanie z hornej časti GIT

Krvácanie z hornej časti GIT je definované ako intraluminálne

krvácanie proximálne od Treitzovho ligamenta

Je najčastejším akútnym stavom v gastroenterológii

 Podľa etiológie je klasifikované ako:

▪ nevarikózne

▪ varikózne

 Incidencia: 70-150/100 000/rok

 Mortalita: 

▪ 3.5 do 10% u nevarikózneho krvácania

▪ 15% do 20% u varikózneho krvácania

môže dosiahnuť 30% u pacientov s pokročilou cirhózou pečene
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Akútne krvácanie z hornej časti GIT

Príčiny

Peptický vred je najčastejšou príčinou krvácania do 

hornej časti GIT, predstavuje asi 50% prípadov, nasleduje

oesophagitída a erózie. 

Varikózne krvácanie je príčinou krvácania u cirhotikov v 

50-60%.

Opakované krvácanie-rebleeding býva v 7-16% 

prípadoch, napriek endoskopickej liečbe.

Opakované krvácanie je časté najmä pri varikóznom 

krvácaní a peptických ulceráciách.
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Iné príčiny krvácania

▪ Mallory-Weiss trhlina objavuje sa na 

gastroezofageálnej junkcii a je 

spôsobená grganím a zvracaním.

▪ Neoplázie

▪ Angiodysplázie
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Iné príčiny krvácania

▪ Aorto-enterická fistula 

najčastejšie v D3, ale môže dôjsť k 
ruptúre aj do jejúna, ilea, žalúdka, 
kolonu. Objavuje sa často po náhrade 
cievy Dacronovým štepom.

▪ Hematobilia and hemosuccus
pancreaticus

▪ Dieulafouy lézia 

Ruptúra artérie bez ulcerácie. 
Najčastejšie vo funde žalúdka a 
endoskopicky sa zobrazuje ako defekt s 
prominujúcou artériou na báze.
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Akútne krvácanie z hornej časti GIT 

Príčiny
9

Peptický vred Oesophagitída Erózie

Varikózne krvácanie



Akútne krvácanie  hornej časti GIT

Nevarikózne krvácanie
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11
Akútne krvácanie z hornej časti GIT



Klinické prejavy

 Akútne GI krvácanie

Hemateméza- zvracanie čerstvej 

alebo natrávenej krvi-melaneméza

Meléna (čierna kolomažovitá stolica)

Hematochézia
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Lokalizácia krvácania

 Meléna indikuje zdroj v hornej časti GIT (nad Treitzovým
ligamentom) hoci zdroj môže byť aj v tenkom čreve alebo 
proximálnom kolone.

 Meléna sa objaví, keď hemoglobín je konvertovaný na 
hematín a iné farbivá bakteriálnou degradáciou.

 100-200 ml krvi je potrebné, aby sa objavila meléna

 V prípade pomalej motility kolonu, krvácanie z tenkého 
čreva a proximálneho kolonu sa môže prejaviť ako 
meléna.

 Hematochézia znamená krvácanie z dolnej časti GIT-u

 11% pacientov s rýchlym a masívnym krvácním z hornej 
časti GIT môže mať hematochéziu z dôvodu rýchleho 
gastrointestinálneho tranzitu.
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Akútne krvácanie z hornej časti GIT
Predikcia mortality

Rockallovo skóre
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SBP: systolic blood pressure; CF: cardiac failure; IHD: ischemic heart disease; RF: renal

failure; LF: liver failure; SRH: stigmata of recent hemorrhage; GI: gastrointestinal.

The Rockall score (RS) was primarily developed for assessment of

mortality after 30 days of UGB. 

Rebleeding and mortality directly increase with the value of the RS



Akútne krvácanie z hornej časti GIT
Predikcia mortality

Rockallovo skóre

 Rockallovo skóre bolo primárne vyvinuté na odhad 

mortality po 30 dňoch od krvácania.

 Opakované krvácanie a mortalita sú priamo úmerné 

hodnotám RS.

 Pacienti s RS ≤2 sú považovaní za nízkorizikových a 

môžu byť prepustení skoro.

 Pre-endoskopické RS rovné 0 identifikuje asi 15% 

pacientov, ktorí môžu byť liečení ambulantne.
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Akútne krvácanie do horného GIT
Predikcia mortality a nutnosti intervencie

Glasgow Blatchford skóre (GBS)
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Glasgow Blatchford score (GBS) was developed to predict mortality and medical intervention (blood 

transfusion, endoscopic or surgical treatment) after UGB episode(13). The GBS only takes into account 

laboratory tests and clinical findings to its calculation, and can be easily used prior endoscopy

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0004-28032015000400283&lng=en&nrm=iso&tlng=en#B13


Akútne krvácanie do hornej časti GIT
Endoskopické metódy liečby

Injekcia vazokonstriktorov- adrenalín

Injekcia sklerotizačných roztokov

Tkanivové lepidlá

Metalické klipy

Termické metódy – elektorkoagulácia, Nd 
YAG laser, Argon Plazma Koagulácia-
APC
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Injekčná liečba 18



Metalické klipy 19



Termické metódy 20



OTSC

 Over The Scope Clip
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OTS-klipy - nové možnosti v endoskopickej liečbe / Ľudovít Lukáč

In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 10, č. 2 (2011), s. 127



Krvácnie z peptických lézií
Non-endoskopické metódy

 Zastavenie krvácania non- endoskopické 
metódy

PPI  I.V.

Volumová náhrada

Hemodynamická stabilizácia

Urgentná endoskopia

Pri zlyhaní horeuvedeného-chirurgická 
liečba
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Prevencia rekurentného krvácania

 Liečba na zníženie acidity- PPI

 PPI- sú prevenciou rozpustenia krvnej zrazeniny a 

umožňujú hojenie lézií

 Koagulácia a funkcia tombocytov sú lepšia za 

neutrálneho pH
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Akútne krvácanie do hornej časti GIT

Varikózne krvácanie
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Akútne krvácanie do hornej časti GIT
Varikózne krvácanie

 Mortalita je 15% do 20%

 Môže dosiahnuť až 30% u pacientov s pokročilou 

cirhózou

 ¼  až  1/3  pacientov s cirhózou krvác aspoň raz počas 
života z varixov

 Najlepším prediktívnym faktorom krvácania z varixov je 
ich veľkosť.
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Klasifikácia pažerákových varixov

▪ Grade 1 (small): minimálne elevované vény nad 
povrchom

▪ Grade 2 (medium): vinuté vény zaberajúce <1/3 
lumen ezofagu

▪ Grade 3 (large): zaberajúce >1/3 lumen ezofagu

32



Klasifikácia pažerákovývh varixov

Grade 1

Small

Grade 2

Medium

Grade 3

Large
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Manažment akútneho varikózneho 

krvácania

▪ I.V. vasopressin

▪ Urgentná sklerotizácia

▪ Rubber band ligácia

▪ Pažerákový stent

▪ Sengstakenova sonda

▪ TIPS
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Scleroterápia 35



Rubber band ligácia 36
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Endoskopická liečba (pažerákových varixov) / Ľ. Lukáč ... [et al.]

In: Gastroenterológia pre prax. - Roč. 5, č. 4 (2006), s. 249



Danišov set 38
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doc. MUDr. Ján Daniš, CSc.
(*21. 2. 1952 – †16. 4. 2010)

Vita mortuorum in memoria

est posita vivorum.

(Cicero)
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Transjugular Intrahepatic 

Portosystemic Shunt (TIPS)
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Akútne stavy v gastoenerológii

2. Akútne krvácanie z dolnej časti GIT 
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Akútne krvácanie z dolnej časti GIT

 Akútne krvácanie z dolnej časti GIT je častou príčinou 

akútneho príjmu pacientov

 Najčastejšie sa jedná o seniorov s komorbiditami

 Antiagregačná liečba a antikoagulačná liečba je 

rizikom vzniku krvácania

 Šokový stav nebýva častý

 Najčastejšími diagnózami bývajú: divertikulárne 

krvácanie (25%) a benigné anorektálne stavy (20%)
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Akútne krvácanie z dolnej časti GIT

 80% krvácavých epizód sa zastaví spontánne

 Divertikulárne krvácanie

 Najčastejšia príčina krvácania z dolnj časti GIT

 Arteriálne krvácanie

 Ruptúra cievy je v dôsledku erózie

 U väčšiny pacientov krvácanie nerecidivuje

 Selektívna katetrizácia s intraarteriálnm podaním 
vasopressínu úspešne zastavuje krvácanie
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Akútne krvácanie z dolnej časti GIT 

Príčiny

 Neoplázie

 Zriedkavá príčina masívneho krvácania

 Perianálne ochorenia

 Hemoroidy

 Análne fissúry

 IBD

 Ischemická kolitída

 Intussuscepcia
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Diverticulosis 48



Divertikulárne krvácanie
49



Angiodysplázia 50



Angiodysplázia 51



Angiodysplázia 52



Krvácajúca angiodysplázia 53



Krvácajúce hemoroidy 54



Krvácajúce hemoroidy 55



Akútne krvácanie zo strednej časti 

GIT

 Vyskytuje sa zriedkavo

 Faktory asociované s krvácaním zo strednej časti GIT: 

 chronické ochorenia obličiek, 

 pečeňová cirhóza, 

 NSAID, 

 antikoagulačná a antiagregačná liečba a 

 PPI 
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Akútne krvácanie zo strednej časti GIT

Príčiny

 Meckelovo diverticulum

 Gastrointestinálne stromálne tumory (GIST)

 Peutz-Jeghers syndróm

 Zápalové fibroidné polypy-“Vanekov tumor“

 IBD (M Crohn)
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Akútne krvácanie zo strednej časti GIT

Diagnostika

 Enteroskopia (single/double baloon enteroscope)

 Kolonoskopia

 Esophagogastroduodenoskopia

 CT angiografia

 Kapsulová enteroskopia
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Francisco Goya: The Sleep of Reason 

Produces Monsters

(Spanish: El sueño de la razón produce 

monstruos)
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https://en.wikipedia.org/wiki/Spanish_language


Ďakujem za pozornosť
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Diverticulitis 61



Biliary colic

 Biliary colic is a visceral pain 

originating from tonic spasm resulting 

from transient obstruction of the cystic 

duct by a stone

 Acute cholecystitis pain is caused by 

gallbladder wall inflammation

 Biliary colic is a steady pain and not 

one that is intermittent with fluctuating 

intensity
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Acute cholecystitis

 Most common cause is obstruction of 

cystic duct by gallstones resulting in acute 

inflammation of the organ

 90% is associated with cholelithiasis

 Bacterial infection is a secondary event

 Secondary bacterial infection can 

progress to empyema with or withouit 

perforation

 Acalculous cholcystitis represnets 5-10%
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Acute cholecystitis

 Predisposing factors for acalculous 
cholcystitis

Major surgery

Critical ilness

Total parenetral nutrition

Extensive trauma

Burn related injury

 Pathogenesis of acalculous cholecystitis

Stasis

Ischemia

Chemical inflammation
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Acute cholecystitis- symptoms

 Pain lasting longer than 3 hours

 With time the intensity of pain may diminish but 

tenderness increases

 Vomiting

 Murphy´s sign

 jaundice
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Stone extraction 69
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Acute pancreatitis

 Etiology

 Biliary tract stones

 Ethanol abuse

 Tumors

 Infection

 Drugs

 Lipid abnormalities

 Trauma 

 Idiopathic

Biliary stones and ethanol account for 60-80% of 
causes of pancreatitis
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Acute pancreatitis

 Drugs

 Azathioprine

 Thiazid diuretics

 Furosemide

 Ethycrynic acid

 Sulfonamides

 Tetracykline

 Procainamide

 Calcium

 Estrogens

 Methyldopa

 6-mercaptopurine
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Acute pancreatitis

 Infections

 Mumps virus

 Coxackie virus

 Mycoplasma pneumoniae

 ascaris
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Acute pancreatitis

 Trauma, surgery, ERCP

 Common bile duct exploration

 Sphincteroplasty

 Gastrectomy

 ERCP (1-2%)
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Acute pancreatitis- clinical presentation

 Abdominal pain

 Nausea

 Vomiting
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Acute pancreatitis- causes of 

hyperamylasemia

 Pancreatic:

 Pancreatitis

 Pancreatic pseudocyst

 Pancreatic abscess

 Pancreatic cancer

 Pancreatic duct obstruction
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Acute pancreatitis- causes of 

hyperamylasemia

 Nonpancreatic intra- abdominal

Perforated viscus

Mesenteric infarction

Bowel obstruction

Cholangitis

Cholecystitis

Appendicitis

Ruptured ectopic pregnancy

Ovarium cyst tumors

Renal failure
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Acute pancreatitis- causes of 

hyperamylasemia

 Extra abdominal

 Salivary gland trauma, tumors, duct obstruction, infection

 Lung cancer

 Diabetic acidosis

 Cerebral trauma

 Thermal burns
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Ileus and obstruction

 Mechanical obstruction

 Adynamic ileus
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Splanchnic ischemia syndromes

 Arterial occlusion

Embolism 15-40 cases

Thrombosis 15-65%

 Venous occlusion

Hypercoagulable states

Venous obstruction

Low splanchnic blood flow

Bowel obstruction

Trauma

 vasospasm
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Splanchnic ischemia syndromes

 Clinical features

 Abdominal pain

 Bloody diarrhea

 Tender abdominal mass

 peritonitis
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Splanchnic ischemia syndromes

 Diagnosis

 Plain radiograph

 arteriography
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