
PATOLÓGIA DÝCHACEJ SÚSTAVY MUDr.K.Mosná



RESPIRAČNÝ SYSTÉM

 1. Nos a prínosové dutiny

 2. Hrtan a priedušnica
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PATOLÓGIA DÝCHACEJ SÚSTAVY 1. NOS A 

PRÍNOSOVÉ DUTINY



1. NOS A PRÍNOSOVÉ DUTINY - úvod

• regio cutanea: (v predsieni nosovej dutiny), nerohovajútejúci
dlaždicový epitel s chlpmi, mazovými žliazkami a
apokrinnými žliazkami

• regio olfactoria: (v strope nosovej dutiny), čuchový epitel v
rozsahu asi 3 cm2 (zmyslové bunky – bipolárne nervové
bunky, bazálne bunky, bunky s mikroklkmi, podporné bunky)

• regio respiratoria: (septum, steny a nosové mušle / conchae),
respiračný epitel s pohárikovitými bunkami a
séromucinóznymi žliazkami

• prínosové dutiny: (sinus maxillaris, ethmoidalis, fortnalis), nižší
respiračný epitel s menším množstvom pohárikovitých buniek,
nepočetné mucinózne žliazky Gänger S, Schindowski K. Tailoring Formulations for Intranasal Nose-to-Brain Delivery: A Review on Architecture, Physico-

Chemical Characteristics and Mucociliary Clearance of the Nasal Olfactory Mucosa. Pharmaceutics. 2018;10(3):116.



1. NOS A PRÍNOSOVÉ DUTINY - patológia

 ZÁPALY
• AKÚTNA KATARÁLNA RINOSINUSITÍDA

- eti: vírusy (rino, adeno, influenza, coxackie,...), fyzikálne, chemické faktory

- mikro: edém, hyperémia sliznice, hojný serózno-hlienový exsudát (katarálny = hlienový)

- sekundárna baktériová infekcia – katarálne-hnisavý exsudát (prímes polymorfonukleárov)

• ALERGICKÁ RINOSINUSITÍDA

- eti: atopia, senná nádcha

- mikro: katarálny / katarálno-hnisavý exsudát s vysokou prímesou eozinofilov

- prechod do chronického hypertrofického zápalu

• CHRONICKÁ RINOSINUSITÍDA

- eti: opakované ataky akútneho zápalu, chronické dráždenie sliznice, adenoidné vegetácie,
deviácia priehradky

- mikro: chronická zápalová celulizácia v sliznici, metaplázia epitelu na dlaždicový.

- Typ: hypertrofický s tvorbou zápalových polypov (v dôsledku zmnoženia podslizničného
spojiva)/ atrofický so stratou žliazok
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1. NOS A PRÍNOSOVÉ DUTINY - patológia

 NÁDORY

• BENÍGNE

- sinonazálny papilóm (Schneideriánsky papilóm): hyperplastický epitel (dlaždicovobunkový,
respiračný, prechodný) prestúpený neutrofilmi, stróma edematózna s chronickým zápalom. Rast
exofytický / invertovaný (endofytický)

- nasofaryngeálny angiofibróm: zriedkavý, postihuje adolescentných mužov (10 – 25 rokov),
vyrastá z nosovej klenby, deštruuje okolité tkanivá, môže spontánne regredovať, tvorený tenko-
a hrubostennými cievami obkolesenými spojivom s fibroblastami a myoblastami.

 MALÍGNE

- sinonazálny karcinóm: najčastejšie v maxilárnom sínuse, 20 % v etmoidálnom sínuse, zvýšene
riziko u fajčiarov, pracovníkov s drevom, azbestom, formaldehydom. Spôsobuje obštrukciu
nosovej dutiny, rhinorrheu, bolesti hlavy, hyposmiu.

- Histologické typy: dlaždicovobunkový karcinóm (75 – 90%), adenokarcinóm,
adenoidno-cystický karcinóm, sinonazálny nediferencovaný karcinóm
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PATOLÓGIA DÝCHACEJ SÚSTAVY 2. HRTAN A 

PRIEDUŠNICA



2. HRTAN A PRIEDUŠNICA - úvod

• LARYNX (hrtan): sliznica (viacradový cylindrický epitel
s riasinkami), podslizničné väzivo (séromucinózne
žliazky), priečne pruhovaná svalovina, hyalínové
chrupky (štítna, prstencovitá, hlasivková), adventícia
(riedke kolagénové väzivo)

- epiglottis: na linguálnej a sčasti laryngeálnej
strane krytá nerohovajútejúcim dlaždicovým
epitelom, inak respiračným epitelom

- glottis (hlasivky): nerohovajútejúci dlaždicový
epitel

• TRACHEA (priedušnica): respiračný epitel (v oblasti
bifurkácie nerohovajútejúci dlaždicový epitel)



2. HRTAN A PRIEDUŠNICA - patológia

 ZÁPALY (akútne)

 AKÚTNA KATARÁLNA LARYNGOTRACHEITÍDA
- eti: vírusy, baktérie, chemické (cigaretový dym, žalúdočná kyselina), fyzikálne (chlad, teplo, prach) faktory
- mikro: edém, hyperémia sliznice, povrchové erózie, exsudát katarálny (hlienový), katarálno-hnisavý
- klin: zachrípnutie, strata hlasu, bolesť, suchý štekavý kašeľ

 AKÚTNA PSEDUOMEMBRANÓZNA LARYNGOTRACHEITÍDA
- eti: diftéria (Corynobacterium diphteriae), komplikácia niektorých vírusových (influenza, parainfluenza, RSV,
adenovírus) a bakteriálnych zápalov (S.aureus, S.pneumoniae, H.influenzae, M.catarrhalis), dráždenie
mechanické (intubácia), termické, chemické
- makro: sivožlté pablany na sliznici
- mikro: nekrotická sliznica je pokrytá pablanou = fibrín, nekrotická drť, polymorfonuklárne leukocyty

 AKÚTNA FLEGMONÓZNA LARYNGOTRACHEITÍDA
- eti: spôsobená stafylokokmi a streptokokmi pri poranení sliznice (rybou kosťou), sekundárnej infekcí katarálneho
zápalu, šírenie zápalu z okolia
- mikro: flegmóna = neohraničený hnisavý zápal prechádzajúci do okolitého spojivového tkaniva

 AKÚTNA EPIGLOTITÍDA
- život ohrozujúci zápal príchlopky a okolitých častí hrtana
- eti: H.influenzae (menej iné baktérie), najčastejšie deti predškolského veku
- klin: výrazný opuch príchlopky, s poruchami prehĺtania a dýchania
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2. HRTAN A PRIEDUŠNICA - patológia

 ZÁPALY (chronické)

 CHRONICKÁ HYPERPLASTICKÁ LARYNGOTRACHEITÍDA

- častá

- eti: opakované akútne katarálne zápaly, chronické dráždenie (prach, fajčenie)

- mikro: prekrvená, hyperplastická sliznica s drobnými polypovitými výrastkami, zmnoženie podslizničného tkaniva a
chronický zápalový infiltrát, metaplázia epitelu na dlaždicový rohovatejúci

 CHRONICKÁ ATROFICKÁ LARYNGOTRACHEITÍDA

- zriedkavá

- eti: pri dlhotrvajúcich zápaloch, kedy dochádza k poškodeniu cievneho zásobenia slnizce a následnému úbytku
sekrečných žliazok

- mikro: atrofia žliazok a hyalinizácia spojiva

- klin: chripot, pocit sucha v hrdle, škrabanie, suchý kašeľ



2. HRTAN A PRIEDUŠNICA - patológia

 NÁDORY

 NEPRAVÉ

- polyp hlasiviek: = „spevácky uzlík“, drobné uzlíky na hlasivkách vznikajúce v dôsledku porúch
mikrocirkulácie pri traumatizácii pri namáhaní hlasu. Pozostávajú z fibroepitelového tkaniva s edémom
a teleangiektáziami (rozšírené cievne priestory) s ložiskami hyalinizácie.

 BENÍGNE

- papilóm: bradavičnatý výrastok sliznice laryngu, tvorený prstovitými výbežkami krytými
dlaždicovobunkovým epitelom, centrálne fibrovaskulárna stróma. Častejšie pri infekcií HPV (najčastejšie
6, 11), kedy bývajú početné (papilomatóza) a v dlaždicovom epitely sa nachádzajú koilocyty.

• MALÍGNE

- karcinóm: postihuje častejšie mužov, alkoholikov, fajčiarov, pri infekii HPV (16, 18). Podľa lokality
glotisový (najčastejší), supraglotisový, subglotisový.

- Histologické typy: dlaždicovobunkový karcinóm (najčastejší), adenoidno cystický karcinóm,
malobunkový karcinóm
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PATOLÓGIA DÝCHACEJ SÚSTAVY 3. PRIEDUŠKY



3. PRIEDUŠKY - úvod

• Delenie bronchov:

• hlavné bronchy: pravý (odstupuje z trachey pod
25˚uhlom), ľavý (pod 45˚)

• lalokové bronchy: vpravo 3, vľavo 2

• segmentové bronchy: vpravo 10, vľavo 8

• subsegmentové bronchy

• koncové bronchy (bronchioli terminales)

• Histologická stavba:

• Sliznica: dvojradový cylindrický epitel s riasinkami
(respiračný), pohárikovité bunky

• Do veľkosti 1 mm sú vystužené podkovovitými chrupkami,
menšie len hladkou svalovinou a väzivovým tkanivom

http://cnx.org/contents/GFy_h8cu@10.53:rZudN6XP@2/Introduction

http://cnx.org/contents/GFy_h8cu@10.53:rZudN6XP@2/Introduction


3. PRIEDUŠKY - patológia

 ZÁPALY

- u dospelých: postihuje hlavne veľké a stredné priedušky, často v kombinácií s tracheitídou

- u detí a starých ľudí: často postihuje periférne dýchacie cesty (bronchiolitída), zápal ľahšie prechádza do okolitého tkaniva
a vzniká bronchopenumónia

 AKÚTNA KATARÁLNA BRONCHITÍDA

- mikro: edém, hyperémia sliznice, zápalový infiltrát v interstíciu, exsudát hlienový, hlienovo-hnisavý

 AKÚTNA PSEUDOMEMBVRANÓZNA BRONCHITÍDA

- eti: zriedkavá, zväčša prestupom zápalu z hrtana a priedušnice

- mikro: fibrínový exsudát s nekrotickým detritom, tvoriaci odliatky v bronchoch až solídne valce

- pri miernom poškodení epitelu sa pablana ľahko odlúpi a epitel regeneruje, pri závažnejšom poškodení sliznice
vznikajú po odlúpení pablany ulcerácie, ktoré sa hoja granulačným tkanivom s následným zjazvovatením a deformáciami

 CHRONICKÁ BRONCHITÍDA

- eti: opakované ataky akútnej bronchitídy, dlhotrvajúca infekcia, škodliviny

- mikro: zmnoženie pohárikovitých buniek, zvýšená tvorba hlienu, hustý chronický zápalový infiltrát podslizničného
tkaniva, zmnoženie spojiva, zmnoženie podslizničných hlienových žliazok

- s emfyzémom = chronická obštrukčná choroba pľúc (kardiorespiračné zlyhanie)

- často dlaždicovobunková metaplázia (môže vzniknúť epidermoidný karcinóm)
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3. PRIEDUŠKY - patológia

 ZMENY PRIESVITU

• BRONCHIEKTÁZIE

- patologické rozšírenie lumenu priedušky

- typy: cylindrické (difúzne rozšírenie, často pri chronickej bronchitíde) / vakovité (cystické dutiny vyplnené
hlienovým obsahom, často dlaždicovobunková metaplázia) / vretenovité (vretenovito tvarovaná dilatácia)
/ varikózne (nepravidelné rozšírenie)

- eti: vrodené (pri chýbaní chrupky v stene bronchov, cystická fibróza, syndróm nepohyblivých riasiniek),
poruchy steny priedušiek (po akútnych infekciách, ktoré zničia svalové a elastické zložky bronchov), tlakové
príčiny (stagnácia sekrétu, ťah pri okolitých jazvových procesoch)

- komplikácie: zápaly (hnisavé, hnilobné, ulcerózne), so šírením do okolitého tkaniva (bronchopneumónia,
absces pľúc, gangréna), rozsev zápalu po organizme, zahustenie obsahu (bronchiolit), karcinóm

• BRONCHOSTENÓZY

- zúženie lumenu priedušiek

- eti: nádor, zjazvenie, cudzie teleso, zahustený sekrét, tlak zvonka (nádor, LU)

- komplikácie: porucha ventilácie až kolaps segmentu pľúc, stagnácia sekrétu (vznik pneumónie,
brochiektázie)

Radiopaedia.org



BRONCHIEKTÁZIE

Cystické dutiny vyplnené hustým hlienovitým obsahom



3. PRIEDUŠKY - patológia

 ASTHMA BRONCHIALE

- Záchvatovitý spazmus hladkej svaloviny priedušiek so zvýšenou sekréciou

hlienu

- Eti: Extrinzická / atopická astma (pozitívna rodinna alebo osobná alergická
anamnéza), intrinzická / neatopická astma (precitlivenosť na lieky a vírusy)

- Makro: nadmerne rozduté pľúca, na reze oklúzia priedušiek zátkami hlienu

- Mikro:

-hustý hlien s početnými eozinofilmi

-Curschmannove špirály: skrútené pruhy zátok hlienu

-Charcot-Leydenove kryštály: kosoštvorcové kryštály z hmoty
rozpadnutých eozinofilov

-priedušky so zhrubnutou bazálnou membránou, edém podslizničného
tkaniva so zápalovými bunkami (lymfocyty, plazmocyty, eozinofily)

-hypertrofia hlienových žliazok a hladkej svaloviny bronchov

-výrazné zmnoženie pohárikovitých buniek

Charcot-Leydenové kryštály

Eozinofily
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PATOLÓGIA DÝCHACEJ SÚSTAVY 4. PĽÚCA



4. PĽÚCA - úvod

• Primárny pľúcny lalôčik (acinus): najmenšia pľúcna jednotka – pozostáva z bronchioli respiratorii, ductuli
alveolares, sacculi alveolares

•Krvné zásobenie:

• Funkčný krvný obeh: pľúcnica

• Výživný krvný obeh: rami bronchiales

•Histologická stavba:

• Alveoly: vystlané prevažne plochými bunkami (pneumocyty I.), menej sekrečnými bunkami tvoriacimi surfaktant
(pneumocyty II.), alveolové makrofágy

• Alveolo-kapilárová membrána: tvorená epitelom (na strane alveol), bazálnou membránou a endotelom (na
strane kapilár)

• BALT: bronchus associated lymphoid tissue – lymfatické tkanivo spojené s prieduškovým stromom



4. PĽÚCA - patológia

 PORUCHY KRVNÉHO OBEHU

• EDÉM PĽÚC: akumulácia tekutiny v pľúcnom interstíciu a alveolách

-eti: vzostup hydrostatického tlaku (zlyhávanie ľavej strany srdca, ochorenie pečene, obličiek, nadmerné
infúzne roztoky, porucha odtoku lymfy), zvýšená priepustnosť pľúcnych kapilár (poškodenie endotelu, alveolovej
výstelky – fulminantné infekcie, aspirácia, šok, ožiarenie, syndróm dychovej tiesne), výškový edém (náhly
výstup nad 2500 m, pľúcnych kapilár anoxiou)

-makro: ťažšie, menej vzdušné pľúca, po zatlačení spenená tekutina

-mikro: kongescia kapilár, bledoružová tekutina v interstíciu a alveolách

• PĽÚCNA HYPERTENZIA: zvýšený systolický tlak v pľúcnych tepnách nad 30 mmHg

-typy: hypoxický (chronické obštrukčné a reštrikčné pľúcne choroby, deformity chrbtice), venózny (chronické
zlyhávanie ľavého srdca), tromboembolický (sukcesívna pľúcna embolizácia), vazokonštrikčný (pobyt vo vysokej
nadmorskej výške, Pickwickov syndróm, vrodené chyby srdca)

-makro: chronické cor pulmonale (hypertrofia pravej komory srdca), dilatácia pravej predsiene

-mikro: pľúcne artérie a arterioly s hypertrofiou médie, koncentrické zhrubnutie intimy, fibróza adventície

• PĽÚCNY INFARKT

• PĽÚCNA EMBÓLIA



EDÉM PĽÚC
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4. PĽÚCA - patológia

 PORUCHY VZDUŠNOSTI

• ATELEKTÁZA PĽÚC: kolaps pľúc

-eti: primárna (u novorodencov pri chýbaní surfaktantu), sekundárna (znížená ventilácia pri obštrukcii bronchu, tlak na
pľúca zvonku – výpotok, pneumotorax, vysoko postavená bránica, nádor, deformita chrbtice)

• DISTENZIA PĽÚC: nadmerná inflácia pľúc, bez významnej deštrukcie stien alveolov

-eti: kompenzačná (po chirurgickom odstránení časti pľúc), starecká (strata elastického spojiva), obštrukčná
(ventilová výdychová obštrukcia vetiev bronchu), po UPV

• EMFYZÉM PĽÚC: permanentná dilatácia vzdušných priestorov distálne od bronchioli terminales + deštrukcia stien
distendovaných vzdušných priestorov

-eti: deficit alfa1-antitrypsínu (inhibítor proteáz) – vrodená, fajčenie, pracovné prostredie, infekcia...

-typy: centro-acínový (postihuje b.respiratorii), pan-acínový (celý acinus), distálny acínový (alveolové chodbičky a
alveoly), nepravidelný (okolo jaziev), zmiešaný

-makro: objemné bledosivé pľúca, zaoblené okraje, tvorba búl (cystické výdute v dôsledku popretŕhania
susedných alveol), znížená hmotnosť, vankúšovitá konzistencia

-mikro: dilatácia alveol, popretŕhané septá
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4. PĽÚCA - patológia

 ZÁPALY PĽÚC

= Akútny zápal vlastného tkaniva pľúc distálne od bronchioli terminales

-Cesty prenosu: 

• inhalačná cesta

• aspirácia

• hematogénny rozsev 

• priame rozšírenie z infikovaného ložiska

-Obranné mechanizmy: filtračná činnosť nosohltana, hlienovo riasinková činnosť, alveolárne MA, Ig

-Dispozičné faktory: zoslabený kašľový reflex, poruchy vedomia, narušenie hlienovo riasinkovej činnosti, narušená funkcia 
makrofágov, vnútropriedušková obštrukcia

-Klasifikácia na základe anatomickej časti postihnutého parenchýmu:

• Lobárna (laloková, krupózna)

• Bronchopneumónia (lobulárna, lalôčkovitá)

• Interstíciová

- Klasifikácia na základe etiologického faktora:

•Bakteriálna

•Primárna atypická

•Špeciálne typy: aspiračná, hypostatická



4. PĽÚCA - patológia

 ZÁPALY PĽÚC - BRONCHOPNEUMÓNIA

= ložisková, lobulárna penumónia

- infekcia terminálnych bronchiolov s prechodom do okolitých alveol

-ložiskový zápal, zvyčajne začínajúci v dolných lalokoch pľúc

-eti: často komplikácia vírusových zápalov ako bakteriálna superinfecia - stafylokoky, streptokoky, K.pneumoniae, 
Hinfluenzae, Pseudomonas, ...

-typy: hypostatická (dlhodobo ležiaci s pľúcnym edémom), aspiračná (vdýchnutie potravy, cudzích telies), adnátna
(aspirácia plodovej vody u norovodencov), pooperačná, dystelektázová (v miestach zníženej vzdušnosti), 
perifokálna (okolo patlogických procesov)

-makro: guľovité ložiská konsolidácie – zníženej vzdušnosti (do 4 cm) ružovo červenej až sivoružovej farby, tuhšej 
konzistencie, na tlak vyteká smotanovitá skalená tekutina, na reze jemne zrnitý vzhľad

-mikro: v bronchioloch početné neutrofily, prechádzajúce do okolitých alveol, alveolové spetá zhrubnuté 
(kongescia, zápal)
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BRONCHOPNEUMÓNIA
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4. PĽÚCA - patológia

 ZÁPALY PĽÚC – LOBÁRNA PNEUMÓNIA

= laloková, krupózna

-Difúzne postihnutie časti laloka, celého laloka alebo dvoch lalokov na jednej alebo oboch stranách pľúc

-Eti: Pneumokok (90 %), S.aureus, H.influenzae, K.pneumoniae, Pseudomonas, Proteus, E.coli

-Komplikácie: organizácia / karnifikácia pľúc (3 %), pleurálny výpotok (5 %), empyém (1 %), pľucny absces, 
metastázová infekcia: srdce, stredné ucho, mozog,...

-Štádia:

1. Štádium kongescie

2. Červenej hepatizácie

3. Sivej hepatizácie

4. Rezolúcie



4. PĽÚCA - patológia

 ZÁPALY PĽÚC – LOBÁRNA PNEUMÓNIA

1. Štádium kongescie (zápalového edému)

- 1-2 dni

- Makro: postihnutý lalok zväčšený,
tmavočervený, na tlak vyteká ružová
spenená tekutina

- Mikro:

- dilatácia alveolárnych sept (edém,
kongescia)

- Bledoeozinofilná edémová tekutina

- Malé množstvo neutorfilov v alveoloch

- Početné baktérie v alveoloch



4. PĽÚCA - patológia

 ZÁPALY PĽÚC – LOBÁRNA PNEUMÓNIA

2. Štádium červenej hepatizácie

- 2 – 4 dni

- Sprevádza ho serózno-fibrinózny zápal
pohrudnice

- Makro: Pľúca sú červenej farby,
konsolidované, ťažké, konzistencia
podobná pečeni

- Mikro:

- Vlákna fibrínu v alveoloch

- Početné neutrofily fagocytujúce baktérie

- Erytrocyty v alveoloch

- Alveolárne septá rozšírené (kongescia)



4. PĽÚCA - patológia

 ZÁPALY PĽÚC – LOBÁRNA PNEUMÓNIA

3. Štádium sivej hepatizácie

- 4 – 8 dní

- Sprevádza ho fibrinózny zápal pohrudnice

- Makro: Pľúca sú sivej farby, konsolidované,
ťažké, konzistencia podobná pečeni

- Mikro:

- Početné vlákna fibrínu v alveoloch (pri
spracovaní sa scvrkávaju a oddeľujú od
alveolárnych sept)

- V alveoloch sú makrofágy

- Alveolárne septá s ústupom kongescie



4. PĽÚCA - patológia

 ZÁPALY PĽÚC – LOBÁRNA PNEUMÓNIA

4. Štádium rezolúcie

- Po 8. dni

- Sprevádza ho vznik pleurálnych zrastov

- Makro: zmäkčovanie a zavzdušnenie pľúc z
centra na perifériu, špinavohnedá farba
pľúc, po zatlačení mierne zakalená
spenená tekutina

- Mikro:

- Fragmentované vlákna fibrínu

- Početné makrofágy

- Alveolárne septá s kongesciou



4. PĽÚCA - patológia

 ZÁPALY PĽÚC – INTERSTÍCIOVÁ PNEUMÓNIA

= Primárna atypická pneumónia

 Atypická: neprítomnosť alveolového výpotku

 Interstíciová: lokalizácia zápalu v interstíciu

-Eti: vírusy (RSV, influenza, parainfluenza, adenovírus, rinovírus, coxackie, CMV), mykoplazma, chlamýdia

-Komplikácie: sekundárna baktériová infekcia

-Makro: pľúca sú ťažšie, presiaknuté, na reze vyteká malé množstvo spenenej alebo krvavej tekutiny

-Mikro: zápal alveolárnych sept (lym, MA, plazmocyty), nekotizujúca bronchiolitída, reaktívne zmeny epitelu, 
hyalínové membrány



4. PĽÚCA - patológia

 TUBERKULÓZA PĽÚC

=Chronický granulomatózny zápal

-Eti: Mycobacterium tuberculosis complex = Kochov bacil (M.t.hominis, M.t. bovis, M.t.africanum, ...)

-Aeróbna, štíhla, tyčinkovitá acidorezistentná baktéria

-Prenos: Inhalácia, Prehltnutie, Inokulácia, Transplacentárne

-Diagnóza: Histologická (fabenie Ziehl-Nielsen), florescenčná mikroskopia, kultivácia, PCR, detekcia antigénu, 
tuberkulínový kožný test (Mantaux)

-Formy:

PRIMÁRNA (Gohnov komplex) pľúcna zložka, lymfatické cievy, lymfatické uzliny
-Fibróza, kalcifikácia
-Progresívna primárna tbc
-Primárna miliárna tbc

SEKUNDÁRNA
-Progresívna sekundárna tbc
-Sekundárna miliárna tbc



TUBERKULÓZA – ZIEHL NIELSEN

Ružovo-fialové paličky



4. PĽÚCA - patológia

 TUBERKULÓZA PĽÚC

-Mikro: tvorba granulómov = TUBERKULÓM

 Centrum: epiteloidné bunky, Langhansenove obrovské bunky

 Periférne: lymfocyty, plazmocyty, fibroblasty

 Tvrdý tuberkulóm: bez nekrózy

 Mäkký tuberkulóm: centrálna kazeózna nekróza

Langhansova obrovská bunka



TUBERKULÓZA

Tuberkulóm

Kazeózna nekróza

Lymfpcyty, plazmocztyObrovská bunka



4. PĽÚCA - patológia

 FIBRÓZA PĽÚC

=spojivová premena interstícia pľúc

-eti: interstíciová pneumónia, pneumokonióza, hypersenzitívna pneumonitída, systémové choroby typu kolagenóz,
fyzíkálne a chemické faktory (žiarenie, protinádorové lieky), granulómové zápaly (tbc, sarkoidóza) idiopatická

-makro: tuhé, ťažké pľúca, vzhľad medového plástu (rozšírené hrubostenné vzdušné priestory)

-mikro:

- včasné štádium: difúzna lymfocytoplzmocytová infiltrácia alveolovźch sept, proliferácia fibroblastov,
odlupovanie epitelu alveol, hyalínové membrány

- neskoré štádium: znižuje sa zápal, stúpa fibróza pľúcnych alveol a interstícia, vznik cystických
priestorov striedajúcich sa so zónami fibrózy, hyperplázia hladkej svaloviny v interstíciu, epitel alveol sa
mení na kubický, môže byť dlaždicová metaplázia



FIBRÓZA PĽÚC

Chronický zápal

Metaplázia epitelu alveol

Zmnoženie väzivového 

tkaniva



4. PĽÚCA - patológia

 NÁDORY PĽÚC - klasifikácia

EPITELOVÉ

-Benígne: papilóm, adenóm

-Malígne: Bronchogénny karcinóm

MEZENCHÝMOVÉ

-Benígne: hamartóm, fibróm, leiomyóm, lipóm, chondróm, hemangióm

-Malígne: fibrosarkóm, leiomyosarkóm, ...

INÉ

-Karcinosarkóm

-Malígny lymfóm

-Malígny melanóm

SEKUNDÁRNE



4. PĽÚCA - patológia

 NÁDORY PĽÚC – BRONCHOGÉNNY KARCINÓM
= primárny malígny nádor pľúc
- z epitelu vystieľajúceho priedušky
- výskyt 55 – 65r.

-Eti: Fajčenie, Znečistenie atmosféry, Profesia, Výživa, Chronické zjazvenie pľúc
-Šírenie: per continuitatem, lymfou, hematogénne
-Klasifikácia podľa histologického typu:

-Nemalobunkové nádory pľúc
Epidermoidný karcinóm
Adenokarcinóm (acínový, papilárny, solídny, lepidický)
Adenoskvamózny karcinóm
Veľkobunkový karcinóm (nedoferencovaný)
Neuroendokrinný karcinóm

-Malobunkový nádor pľúc
-Klasifikácia podľa lokalizácie:

Centrálny (hilový)
Periférny
Pancoastov (v hrote): Bernard Hornerov syndróm (prerastanie do kmeňa szmpatika - jednostranná ptóza, enoftalmus, mióza, 
anhydróza tváre), Pancoastov syndróm (útlak plexus brachialis – bolesť a senzorické poruchy ruky)



4. PĽÚCA - patológia

 NÁDORY PĽÚC – BRONCHOGÉNNY KARCINÓM
- EPIDERMOIDNÝ KARCINÓM
=dlaždicovobunkový, svamocelulárny

 Centrálna lokalizácia

 Častejší u mužov

 Spojený s fajčením

 Sekundárne zmeny: nekróza, hemorágie

 Mikro: epidermoidné bunky s extra- alebo 
intracelulárnou tvorbou keratínu

Centrálne lokalizovaný nádor s nekrózou

Epidermoidné nádorové bunky

Tvorba keratínových perál



4. PĽÚCA - patológia

 NÁDORY PĽÚC – BRONCHOGÉNNY KARCINÓM
- ADENOKARCINÓM

 Najčastejší typ (40%)

 Periférna lokalizácia

 Pomalý rast

 Najčastejší typ u nefajčiarov

 Častejšie u žien

 Mikro: 4 histologické typy

 Acínový: žlazové štuktúry

 Papilárny: prstovité výbežky pokryté nádorovými bunkami

 Solídny: zle diferencovaný, difúzne rastúci

 Lepidický (bronchiolo-alveolárny): nádorové bunky tapetujú 
alveolárne septá

Periférne lokalizovaný nádor

Nádorové bunky tapetujú alveolárne septá

Lepidický adenokarcinóm



4. PĽÚCA - patológia

 NÁDORY PĽÚC – BRONCHOGÉNNY KARCINÓM
- MALOBUNKOVÝ KARCINÓM

 Centrálna lokalizácia
 Vzťah k fajčeniu
 Vysoko malígny, rýchlo sa šíri, zlá prognóza
 Združený s ektopickou produkciou hormónov:

 Adrenokortikotropný hromón

 Antidiuretický hormón

 Parathormón

 Kalcitonín

 Gonadotropné hromóny

 Serotonín

 Mikro: uniformné malé bunky tvaru zŕn ovsa, denzné
oválne jadrá, zrnitý chromatín, malé množstvo 
cytoplazmy

Centrálne lokalizovaný s ložiskami 

krvácania

Malé modré bunky



PATOLÓGIA DÝCHACEJ SÚSTAVY 5. PLEURA



5. PLEURA - úvod

• VISCERÁLNA (pulmonalis): pokrýva pľúca a vťahuje sa do brázd

• PARIETÁLNA (nástenná): ohraničuje mediastínum, pokrýva vnútornú stranu hrudníkovej steny

• POHRUDNICOVÁ DUTINA: obsahuje 15 ml čírej seróznej tekutiny

• Histologická stavba:

- jedna vrstva sploštených mezotelových buniek

- tenká vrstva elastického väziva



5. PLEURA - patológia

• ZÁPAL = PLEURITÍDA

- eti: infekčná (baktérie, vírusy), aseptická (uremický syndróm, reumatoidná artritída,...)

- difúzna / ohraničená

• SERÓZNA: riedky výpotok s malou prímesou fibrínu, pleura je jemná, hladká, mierne matná

• SÉROFIBRÍNOVÁ: kalná tekutina s plávajúcimi vločkami fibrínu, na pleure sú sivasté povlaky

• FIBRÍNOVÁ (suchá): fibrín, bez tekutého exsudátu, dochádza k treniu listov pleury a vzniku srsného trecieho

šelestu. Hojí sa organizáciou (granulačným tkanivom so vznikom zrastov)

• HNISAVÁ (empyém): pri infekcii pyogénnymi baktériami, v dutine je hnis a na pleure fibrínovo-hnisavé

povlaky. Sklon ku chronickému priebehu s následným zhrubnutím pleury. Hnis sa sa môže prevaliť navonok, do

perikardu, mediastína alebo pľúc.

• HNILOBNÁ: zriedkavá, pri gangréne pľúc, vzniká riedky špinavozelený páchnucí exsudát

• HEMORAGICKÁ: prímes erytrocytov v seróznom alebo sérofibrinóznom exsudáte (pri tbc, metastázach)

• CHRONICKÁ PRODUKTÍVNA: vzniká z fibrínovej alebo hnisavej. V dôsledku rastu granulačného tkaniva

dochádza k zhrubnutiu pleury a vzniku zrstov s obliteráciou pleurálnej dutiny. Pleuritis petrosa (ukladanie solí

kalcia) / pleuritis ossificans (kostná metaplázia)



5. PLEURA - patológia

• NEZÁPALOVÉ VÝPOTKY
=kolekcia tekutiny v hrudnej dutine

- Objem nad 1000 ml vedie ku kolapsu dolných lalokov, objem nad 2000 ml ku kolapsu takmer celých pľúc

• HYDROTORAX

- akumulácia seróznej tekutiny nezápalového pôvodu (transsudát – nízky obsah proteínov a buniek)

- eti: kongestívne zlyhávanie srdca, zlyhanie obličiek, cirhóza pečene, edém pľúc, nádory pĺúc

• HEMOTORAX

- akumulácia čistej krvi – organizuje sa zrastami a vymiznutím pleurálnej dutiny

- eti: úraz hrudníka, ruptúra aneuryzmy aorty

• CHYLOTORAX

- akumulácia mliečne skalenej lymfy (kvôli prítomnosti tuku)

- eti: pretrhnutie hrudníkového miazgovodu pri úraze, obštrukcia nádorom



5. PLEURA - patológia

• PNEUMOTORAX

= akumulácia vzduchu v hrudnej dutine

-Etiologická klasifikácia:

- Spontánny: samovoľné pretrhnutie pľúcnych alveol (emfyzém, astma, tbc, bronchiektázie, nádor, idopatický)

- Traumatický: úraz hrudnej steny, pľúc, pretrhnutie pažeráka, žalúdka

- Terapeutický: liečba chronickej tbc

-Klinická klasifikácia:

- Otvorený: komunikácia pohrudnicovej dutiny s vonkajším prostredím

- Uzavretý: bez komunikácie s vonkajším prostredím, objem vzduchu sa nemení

- Ventilový (tenzný): pri nádychu vniká do pohrudnicovej dutiny vzduch, pri výdychu nevychádza von

-Komplikácie:

- Kolaps pľúc, pretláčanie mediastína na nepostihnutún stranu, zlyhávanie krvného obehu, infekcia (pyopneumotorax)



5. PLEURA - patológia

• NÁDORY

- Vychádzajú z mezotelu, ktorý sa môže diferencovať epitelovým alebo fibroblastovým smerom

• BENÍGNE

- solitárny fibrózny tumor (benígny mezotelióm): solitárna orhaničená malá (do 3 cm) tuhá, béžová masa. Pozostáva
z buniek vzhľadu fibroblastov roztrúsených v kolagénovej stróme s retikulárnymi vláknami.

• MALÍGNE

- malígny mezotelióm: vysoká úmrtnosť, spojitosť s expozíciou azbestu. Tvorí difúzne sivo biele tuhé povlaky,
prerastajúce do perikardu alebo bránice

- Histologické typy:

-Epiteloidný: polyognálne bunky s veľkým obsahom cytoplazmy, okrúhlymi jadrami a viditeľnými
jadierkami, usporiadané do tubulárnych, papilárnych štruktúr alebo rastúce difúzne

-Sarkomatoidný: vretenovité bunky s hojným obsahom kolagénu

-Zmiešaný: tubulovité útvary oddelené vretenovitými bunkami



MALÍGNY MEZOTELIÓM – epiteloidný typ

Epiteloidné bunky s hojnou cytoplazmou, 

okrúhlymi jadrami a viditeľnými jadierkami

Difúzne rastúce nádorové bunky

Nádorové bunky usporiadané do 

tubulárnych štruktúr


