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Sialoadenitída 

• akútny alebo chronický zápal prevažne porogénneho charakteru 

• etiológia: 

  vírusy (mumps, CMV) 

  baktérie a kvasinky  

       Akútna sialoadenitída 

       Chronická sialoadenitída (259) (obštrukčný typ, neobštrukčný typ, 

                                                 chronické zápalové choroby) 

  autoimunitné choroby (Sjögrenov syndróm – triáda suchá 

keratokonjuctivitída, xerostómia a reumatoidná artritída; Mikuliczova 

choroba) 

• Küttnerov tumor - chronická sklerozujúca sialoadenitída! 



Chronická sialoadenitída – HE (Histotopogram) 



Chronická sialoadenitída - HE 



Chronická sialoadenitída - HE 
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Pleomorfný adenóm (98) 

• najčastejší nádor slinnej žľazy (myxochondroepitelióm) 

• stredný vek, častejšie u žien, semimalígny, predilekčne postihuje 

príušnú slinnú žľazu 

• makro: ohraničený / pseudoenkapsulovaný, hlienovitý až tuhý, 

sivobiely s modrastým nádychom, drobné cystické dutinky 
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Pleomorfný adenóm (98) 

• mikro: tvorený dvoma zložkami 

 epitelová zložka (štruktúry podobné vývodom, acinom, tubulom, 

myoepitéliám,...) 

 mezenchýmová zložka (hlienovitá, myxoidná až chondroidná matrix) 



Pleomorfný adenóm - HE 



Pleomorfný adenóm - HE 



Pleomorfný adenóm - HE 
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Žalúdočný vred (64) 

• akútny / chronický vred 

• poškodenie hlienovej bariéry, hyperacidita pri zvýšenej sérovej hladine 

gastrínu, natrávenie sliznice žalúdočnou šťavou 

• 4 histologické vrstvy:  

 nekrotická zóna (fibrínový exsudát, tkanivový detritus, PMNL) 

 povrchová exsudatívna zóna (koagulačná nekróza) 

 zóna granulačného tkaniva  

 zóna jazvovatenia 

• komplikácie: krvácanie, obštrukcia, penetrácia, perforácia, 

ulkuskarcinóm 

 



Početné erózie sliznice žalúdka 



Početné erózie sliznice žalúdka 



Akútny vred žalúdka 



Chronický vred antrálnej časti žalúdka 



Chronický penetrujúci vred žalúdka 



Perforovaný chronický vred žalúdka 



Perforovaný chronický vred žalúdka 



Následok perforácie žaludočného vredu – akútna peritonitída 



Žalúdočný vred – HE (Histotopogram) 



Chronický vred s aróziou cievy a následným trombom – FH (histotopogram) 



Žalúdočný vred – HE 



Žalúdočný vred – HE 
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Chronická gastritída (216) 

• etiológia: reflux duodenálneho obsahu, infekcia H. pylori, pridružené 

choroby žalúdka (vredy, karcinóm), anémia, imunologické faktory 

• makro: nešpecifický obraz!!! (sliznica normálna / edematózna / 

atrofická)         makroskopický obraz nemusí korelovať s 

mikroskopickým!!!  

• mikro: striedanie atrofickej a hyperplastickej sliznice, chronický zápal,        

 skleróza strómy, intestinálna metaplázia 

  chronická superficiálna gastritída 

  chronická atrofická gastritída 

  atrofia žalúdka 

  chronická hypertrofická gastritída 



Chronická gastritída - HE 



Chronická gastritída - HE 



Chronická gastritída - HE 



Chronická gastritída – HP pozitivita 



Chronická gastritída – HP pozitivita 



Chronická gastritída – HP pozitivita 
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Ulcerózna kolitída (250) 

• etiológia nejasná, multifaktoriálna 

   genetické faktory 

   imunologické faktory 

   exogénne faktory 

 

•  postihuje hlavne rektum a zostupnú časť HČ 

• makro: vredy, pseudopolypy, vymiznutie haustier, skrátenie čreva 

• mikro: vredy, zápalové pseudopolypy, edém, lymfoplazmocytárny 

infiltrát, kryptové abscesy, pohárikovité bb. zmnožené, neskôr 

ubúdajú, zmnožené endokrinné bb., poškodenie ciev, abnormity 

svaloviny 



Ulcerózna kolitída 



Ulcerózna kolitída – HE (Histotopogram) 



Ulcerózna kolitída – HE (kryptový absces) 
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Crohnova choroba (330) 

• etiológia nejasná, multifaktoriálna 

   genetické faktory 

   imunologické faktory 

   exogénne faktory 

•  postihuje prevažne terminálne ileum a/alebo hrubé črevo 

•  makro: zhrubnutie steny, stenózy, slizničné vredy s okolitým opuchom 

          vzhľad „dlažobných kociek“, fisúry, fistuly 

•  mikro: transmurálny zápal (Ly, plazmocyty, makrofágy), granulómy, 

ulcerácie a fisúry, edém submukózy, neskôr fibróza steny čreva 

 

 



Crohnova choroba 



Crohnova choroba 



Crohnova choroba 
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Chronické hepatitídy (136, 218) 

• najčastejšie vírusová etiológia (iné infekcie, toxické látky – alkohol, 

 lieky) 

• mikro: 

 molovitá nekróza (peacemeal)  

 lézie portálneho traktu (zápalový infiltrát – lymfocyty, plazmocyty, 

makrofágy; proliferácia žlčovodov) 

 intralobulárne lézie (steatóza, Malloryho hyalín, hyperplázia 

Kupferových bb.) 

 fibróza 

 

HBsAg + a HBcAg + (imunohistochemický dôkaz) 

 



Chronická hepatitída - HE 



Chronická hepatitída - HE 



Chronická hepatitída - HE 



Chronická hepatitída - HE 
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Cirhóza pečene (62, 63) 

• etiológia: alkohol, infekcie, lieky, metabolické ochorenia,... 

• makro: tuhá konzistencia, zaoblené okraje, uzly (mikro-, 

makronodulárna, zmiešaná cirhóza) 

• mikro: nekróza      regenerácia       fibróza, pseudolobuly, pakanáliky, 

žlčové jazierka a tromby 

 



Cirhóza pečene 



Cirhóza pečene 



Cirhóza pečene - HE 



Cirhóza pečene - HE 



Cirhóza pečene - HE 



Cirhóza pečene - FH 



Cirhóza pečene - FH 



Cirhóza pečene – van Gieson 
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Chronická cholecystitída (99) 

• etiológia: baktérie (streptokoky, Escherichia coli) 

• makro: tuhá zhrubnutá stena, často prítomnosť konkrementov!! 

• mikro: zhrubnutá svalovina, zmnoženie väziva, lymfocytárny infiltrát, 

vchlípenie epitelu hlboko do svaloviny (Rokitansky-Aschoffove sínusy) 



Chronická cholecystitída - HE 



Chronická cholecystitída - HE 



Chronická cholecystitída - HE 



Cholesterolóza žlčníka 



Cholesterolóza žlčníka – HE 



Cholesterolóza žlčníka – HE 
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Akútna hemoragická nekróza pankreasu (130) 

• natrávenie vlastnými enzýmami pankreasu  (trypsín – nekróza 

 pankreasu, fosfolipáza A – nekróza tuku (Balserove nekrózy), 

 elastáza – nekróza ciev) 

• makro: zdurenie pankreasu, nekrózy tuku a parenchýmu pankreasu, 

krvácania, hemoragický ascites 

• mikro: nekrózy (parenchýmu pankreasu, tuku), krvácania, 

polymorfonukleárne leukocyty 



Balserové nekrózy pri akútnej pankreatitíde 



Balserové nekrózy pri akútnej pankreatitíde 



Akútne hemoragická nekróza pankreasu – HE (histotopogram) 



Akútne hemoragická nekróza pankreasu – HE 



Akútne hemoragická nekróza pankreasu – HE 



Akútne hemoragická nekróza pankreasu – HE 



Akútne hemoragická nekróza pankreasu – HE 
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Koreňová (zubná) cysta (143) 

• epitelizácia chronického apikálneho zápalu 

• epitel dlaždicový alebo cylindrický, chronický zápal, fibrózne puzdro, 

depozity cholesterolových kryštálov 

  radikulárna cysta (v okolí koreňa zuba) 

  folikulárna cysta (v okolí krčku zuba, bez chronického zápalu) 



Koreňová zubná cysta – HE (histotopogram) 



Koreňová zubná cysta – HE 
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Obrovskobunková epulis (138) 

• benígna lézia, reaktívna hyperplázia!! 

• mikro: vretenovité bb., početné kapiláry, obrovské viacjadrové bb. 



Obrovskobunková epulis – HE 


