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OCHORENIA DUTINY ÚSTNEJ 
SIALOADENITÍDA

= akútny alebo chronický zápal prevažne porogénneho charakteru

Etiológia

• vírusy (mumps, CMV), baktérie a kvasinky

Akútna sialoadenitída

• Katarálny, hnisavý alebo abscedujúcy zápal

Komplikácie

• absces (možnosť prevalenia značne obmedzená vzhľadom na
pevnú fasciu)

• fistulácie, hnisavá tromboflebitída povrchových žíl a flegmóna krku



Chronická sialoadenitída

• Posledné štádium akútneho protrahovaného zápalu

Mikroskopický nález

• Atrofický (rozšírenie duktov, hyperplázia epitelu duktov, 
atrofia acinov a náhrada väzivom, chron.záp.infiltrát)

• Produktívny (fibróza až hyalinizácia) skleróza slinnej 
žľazy bez rozšírenia vývodu

Mylne označované za nádor – Küttnerov tumor!

OCHORENIA DUTINY ÚSTNEJ 
SIALOADENITÍDA



Chronická sialoadenitída (HE) histotopogram

Rozšírené dukty

Chronický zápalový 

infiltrát



Chronická sialoadenitída (HE) 259

Rozšírený duktus

Fibróza

Chronický zápalový infiltrát



Chronická sialoadenitída (HE) 259

Rozšírený duktus
Chronický zápalový 

infiltrát

Serózne aciny

Mucinózne aciny



OCHORENIA DUTINY ÚSTNEJ 
SJÖGRENOV SYNDRÓM 

• Autoimunitné ochorenie s postihnutím slinných a slzných žliaz

• Primárny SS (sicca syndróm) – xerostomia, xerophtalmia

• Sekundárny SS - xerostomia, xerophtalmia + iné autoI ochorenie

Diagnostika

• Autoprotilátky, sialografia a/alebo scintigrafia slinnej žľazy,
funkčné vyšetrenie slinnej žľazy, očné vyšetrenie, biopsia pery –
malé slinné žliazky

Mikroskopický nález

• Benígna lymfoepiteliálna lézia (myoepiteliálna sialoadenitída),
deštruktívny lymfocytárny infiltrát, atrofia až dlaždicová
metaplázia epitelu acinov

• Hyperplázia epitelu duktov, obliterácia lúmenu

Možný prechod na malígny lymfóm B-rady!!!



Sjogrenov syndróm (HE)

Zmnoženie 

lymfatického tkaniva

Strata sekrečných 

buniek



OCHORENIA DUTINY ÚSTNEJ 
MIKULICZOVA CHOROBA

• Benígna lymfoepiteliálna lézia

• Pravdepodobne autoimunitné ochorenie

• pomalé jedno alebo obojstranné zväčšovanie slinnej žľazy,
nebolestivé, trvajúce roky

Mikroskopický nález

 Skleróza

 Pruhy myoepiteliálnych buniek

 Lymfoidné tkanivo



OCHORENIA DUTINY ÚSTNEJ 
PLEOMORFNÝ ADENÓM

= zmiešaný nádor slinnej žľazy (myxochondroepitelióm)

• najčastejšie postihuje gl. parotis, ženy 30-60 r

• pomalý rast, bez bolesti, deformujúci tvár

Makroskopický nález

• nefixovaný, ohraničený, uzlovitý, tuhej konzistencie

Mikroskopický nález

• Fibrózne púzdro

• Epitelové štruktúry nádoru uložené v základnej mukoidnej, myxoidnej alebo chondroidnej hmote
(myxochondroepitelióm)

• Myoepiteliálne bunky a epitelové bunky duktov- plochy a pruhy, zriedkavo kribriformné a tubulárne

• Niekedy nález dlaždicových štruktúr s rohovatením

Nie je možné spoľahlivo posúdiť biologické vlastnosti, prerastanie do puzdra, recidívy, možná malígna varianta



Pleomorfný adenóm (HE) 98

Epitelová zložka

Mezenchýmová 

zložka - chondroidná

Mezenchýmová 

zložka - myxoidná



OCHORENIA DUTINY ÚSTNEJ
OBROVSKOBUNKOVÁ EPULIS

• reparatívny, chronický, proliferatívny zápal - gingivitídy, ktoré
môžu prebiehať ohraničene

• benígna lézia, reaktívna hyperplázia!!

• príčinou môže byť zubný kameň, extrakcia, protéza, chronický
zápal

• najčastejšie pri premolároch

Makroskopický nález

• povrch je hladký, červenohnedý alebo modro presvitajúce

Mikroskopický nález

• vretenovité bunky, početné kapiláry, obrovské viacjadrové
bunky



Obrovskobunková epulis (HE) 138

Vretenovité bunky

Obrovské bunky

Kapiláry



OCHORENIA DUTINY ÚSTNEJ
KOREŇOVÁ ZUBNÁ CYSTA

= radikulárna / periodontálna / periapikálna

• odontogénna cysta vychádzajúca z epitelových
zvyškov, ktoré proliferujú ako odpoveď na zápal

Mikroskopický nález

• epitel dlaždicový alebo cylindrický, chronický
zápal, fibrózne puzdro, depozity
cholesterolových kryštálov



Koreňová zubná cysta  (HE) 143

Dutina cysty

Stena cysty Stena cysty – nerohovajútejúci dlaždicový epitel

Väzivové puzdro s chronickým zápalovým infiltrátom



BARRETTOV EZOFAGUS

• na sliznici pažeráka dochádza k intestinálnej metaplázii z dôvodu gastroezofágeálneho refluxu

• nádrada skvamózneho epitelu cylindrickým pohárikovým epitelom

• intestinálna metaplázia patrí medzi prekancerózy → vznik adenokarcinómu

• Barrettov pažerák má 40x vyššie riziko malignizácie

• Lokalita – dolná časť pažeráka na prechode do žalúdka

Rizikové faktory

• reflux, fajčenie, alkohol, hiatová hernia, porucha motility

Diagnostika

• endoskopické vyšetrenie s odberom bioptickej vzorky



BARRETTOV
EZOFAGUS

Mikroskopický nález

• epitelová metaplázia
žalúdočného typu nad
gastroezofageálnym
prechodom, chronický zápalový
infiltrát v submukóze

• cylindrický epitel s
pohárikovými bunkami vľavo a
skvamózny epitel vpravo

pôvodný epitelcylindrický epitel



GASTRITÍDA

Etiológia 

• veľké dávky NSA, alkohol, fajčenie, cytostatiká, systémové infekcie (napr. salmonelóza), ťažké stresové 
stavy, ischemické poškodenie a šok, ionizační žiarenie, mechanická trauma, nevhodná životospráva

Diagnostika

• endoskopické vyšetrenie s odberom bioptickej vzorky (vždy popísať, z ktorej časti žalúdka sa vzorka 
odoberá!)

Komplikácie 

• žalúdočný vred, perniciózna anémie

Klinický obraz

• od asymptomatických prejavov po ťažkú stratu krvi pri vrede žalúdka pri akútnej gastritíde

• asymptomaticky alebo len s miernymi príznakmi ako napr. bolesti v oblasti žalúdka, nauzea a vracanie 
pri chr. gastritíde



GASTRITÍDA
AKÚTNA GASTRITÍDA

= akútny zápalový proces s poškodením žalúdočnej sliznice od hyperémie až po 
erózie a vredy

Mikroskopický nález

• hyperémia sliznice, edém, infiltrácia Neu aj Lym, môže zároveň prebiehať regenerácia 

epitelu

• hojenie prebieha regeneráciou alebo prechádza do chronicity



GASTRITÍDA
CHRONICKÁ GASTRITÍDA

= chronické zápalové ochorenie sliznice žalúdka s prechodom do 
atrofie a intestinálnej metaplázie

Delenie podľa etiológie 

1. Typ A – autoimunitný typ, 
• postihuje telo žalúdka

2. Typ B – bakteriálny typ
• postihuje antrum, infekcia H.pylori

Delenie podľa morfológie 

1. Povrchová alebo hĺbková 
• Podľa hĺbky lymfocyto-plazmocitového infiltrátu

2. Atrofická gastritída s / bez intestinálnej metaplázie
• Prekanceróza v prípade metaplázie



Makroskopický nález

• nešpecifický obraz!!! (sliznica normálna /
edematózna / atrofická) makroskopický obraz
nemusí korelovať s mikroskopickým!!!

Mikroskopický nález

• striedanie atrofickej a hyperplastickej sliznice,
chronický zápal, skleróza strómy, intestinálna
metaplázia

GASTRITÍDA
CHRONICKÁ GASTRITÍDA



Chronická gastritída (HE) 216

Chronický zápal

Atrofia a deštrukcia žliazok



Chronická gastritída (HE) 216

Chronický zápal

Atrofia a deštrukcia žliazok



Chronická gastritída typ B – postihnutie H. Pylori



VREDOVÁ CHOROBA GASTRODUODÉNA

• výskyt jedného alebo viacerých vredov žalúdka alebo duodéna

Lokalizácia vredov

Typ I - malá kurvatúra mediogastricky

typ II - kombinovaný chronický dvanástnikový a žalúdočný vred

typ III – pre-pylorický vred do vzdialenosti 2 cm od pyloru

typ IV - vred vysoko na malej kurvatúre v blízkosti GE junkcie

• Dvanástnikové vredy sú 4 × častejšie (80%) ako žalúdočné, tiež častejšie krvácajú.

• Dvanástnikový vred - 95% v bulbe dvanástnika na prednej a / alebo zadnej stene (kissing ulcer)

• Vredy na veľkej kurvatúre - podozrenie na malignitu

Diagnostika

• RTG, RTG + kontrast, endoskopické vyšetrenie, biochemia



VREDOVÁ CHOROBA GASTRODUODÉNA

Zvláštne typy vredov

• Cushingov vred - u tráum alebo operácií na CNS (dráždenie n. vagus - hypersekrécia HCl)

• Curlingov vred - u popálenín (hyperhistaminémie - hypersekrécia HCl)

• Zollinger-Ellisonov syndróm - ↑ produkcie gastrínu (stimuluje sekréciu HCl) pri gastrinóme pankreasu

• Stresový vred - porucha perfúzie sliznice

Delenie vredov

• Akútne vredy - lievikovitý defekt s ostrými okrajmi, často mnohonásobný, s čiernou spodinou
(natrávená krv)

• Chronický vred - okrúhly defekt s navalitými okrajmi, svetlou spodinou (vyčistenú enzýmami a HCl,
červeno-ružová - granulačné tkanivo, biela - väzivo), solitárny, radiálne sa k nemu zbiehajú riasy okolitej
sliznice



VREDOVÁ CHOROBA GASTRODUODÉNA
ŽALÚDOČNÝ VRED

Etiológia

• poškodenie hlienovej bariéry, hyperacidita pri zvýšenej sérovej hladine gastrínu, natrávenie sliznice
žalúdočnou šťavou

Komplikácie

• krvácanie, obštrukcia, penetrácia, perforácia, ulkuskarcinóm

Klinický obraz

• bolesti (viscerálneho charakteru) v epigastriu po jedle (antacidá neprinášajú väčšinou úľavu)

• nechutenstvo, pocit plnosti, pálenie záhy, občasné zvracanie s prímesou žlče, zo strachu ostávajú radšej
hladní

• postihuje starších jedincov



ŽALÚDOČNÝ VRED

Mikroskopický nález

4 histologické vrstvy:

• nekrotická zóna (fibrínový
exsudát, tkanivový detritus,
PMNL)

• povrchová exsudatívna zóna
(koagulačná nekróza)

• zóna granulačného tkaniva

• zóna jazvovatenia



Viac-početné akútne vredy žalúdka



Perforácia žalúdočného vredu



Chronický vred antrálnej časti žalúdka                  Perforácia chronického vredu



Následok perforácie žaludočného vredu – akútna peritonitída



Žalúdočný vred (HE) histotopogram

Normálna sliznica

Vred

Nekrotická zóna

Exudatívna zóna

Zóna granulačného tkaniva



Žalúdočný vred ( HE ) 64

Normálna sliznica

Nekrotická zóna

Exudatívna zóna

Zóna granulačného tkaniva



DUODENÁLNÝ VRED

Klinický obraz

• bolesti v epigastriu na lačno (často budí
chorého v noci - nočné hladové bolesti)

• jedlo a antacidá prinášajú úľavu

• typický sezónny výskyt s exacerbáciami na
jar a na jeseň (trvanie 1-2 týždne),

• postihuje mladších jedincov



Duodenálny vred s penetráciou do pankreasu (HE) histotopogram

Sliznica duodena

Svalovina duodena

Penetrujúci vred

Pankreas

Erózia cievy s 

nasadajúcim trombom



ZÁPALOVÉ OCHORENIE ČRIEV
INFLAMMATORY BOWEL DISEASE ( IBD ) 

Crohnova choroba Ulcerózna kolitída

Lokalizácia celý tráviaci trakt, najčastejšie terminálne ileum rektum a kolon

RTG brucha
segmentárne postihnutie (striedanie zápalových a zdravých 

úsekov)
kontinuálny postup orálnym smerom

Zhrubnutie črevnej steny Vymiznuté haustrá

Endoskopia diskontinuálne postihnutie, fokálne afty, lineárne vredy
hemoragická sliznice, difúzny zápal, 

pseudo-polypy

Histológia zápal všetkých vrstiev  steny (transmurálny) zápal sliznice a submukózy

typické epiteloidné granulómy, lymfocytárny infiltrát kryptitída, kryptové abscesy

Klinický obraz bolesti brucha, úbytok na hmotnosti, hnačky s krvou a hlienom krvavé hnačky s tenezmami

Komplikácie tvorba fistúl, stenóz a abscesov zvýšené riziko vzniku karcinómu



ZÁPALOVÉ OCHORENIE ČRIEV
ULCERÓZNA KOLITÍDA

• vzácny autoimunitný typ zápalu

• postihuje prevažne rektum a zostupnú časť hrubého čreva

• priemerný vek pacientov je 11 rokov

Etiológia

• multifaktoriálna, genetické faktory, imunologické faktory, exogénne faktory

Komplikácie 

• iridocyklitída, glaukóm a katarakta ako dôsledok liečby kortikosteroidmi, primárna sklerotizujúca
cholangitída, „overlap syndrom“ , tromboembolické komplikácie, toxické megakolon,  kolorektálny
karcinóm 

Diagnostika

• endoskopické vyšetrenie, USG



ULCERÓZNA
KOLITÍDA

Makroskopický nález

• vredy, pseudopolypy, vymiznutie
haustier, skrátenie čreva

Mikroskopický nález

• vredy, zápalové pseudopolypy, edém,
lymfoplazmocytárny infiltrát, kryptové
abscesy, pohárikovité bb. zmnožené,
neskôr ubúdajú, zmnožené endokrinné
bb., poškodenie ciev, abnormity
svaloviny



Ulcerózna kolitída (HE) histotopogram

Povrchové vredy sliznice

Regenerácia sliznice – zápalové pseudopolypy



Ulcerózna kolitída – kryptový absces (HE) 250

Lymfoplazmocytový zápalový infiltrát



ZÁPALOVÉ OCHORENIE ČRIEV
CROHNOVA CHOROBA

• chronický nešpecifický zápal až s tvorbou granulómov

• postihuje celú hrúbku steny čreva, segmentálne postihnutie

• postihuje prevažne terminálne ileum a/alebo hrubé črevo

Etiológia

• nejasná, multifaktoriálna, genetické faktory, imunologické faktory, exogénne faktory

• predpokladá sa, že sa jedná o  dysreguláciu imunitnej odpovede na bežné bakteriálne antigény

Diagnostika

• laboratórna diagnostika – okultné krvácanie, protilátky ASCA, CRP, FW

• zobrazovacie metódy – RTG, USG, CT

• endoskopické vyšetrenie – kolono, gastro, kapslová endoskopia



Makroskopický nález

zhrubnutie steny, stenózy, slizničné vredy s okolitým
opuchom, vzhľad „dlažobných kociek“, fisúry,
fistuly

Mikroskopický nález

transmurálny zápal (Ly, plazmocyty, makrofágy),
granulómy, ulcerácie a fisúry, edém submukózy,
neskôr fibróza steny čreva

ZÁPALOVÉ OCHORENIE ČRIEV
CROHNOVA CHOROBA



Crohnova choroba čreva (HE) 330

Zápalový infiltrát steny čreva –

lymfocyty, plazmocyty, makrofágy

Fisúra



Crohnova choroba čreva (HE) 330

Fisúra Granulómy

SLiznica

Transmurálny

zápalový 

infiltrát



KOLOREKTÁLNE KARCINÓMY

• tretia najčastejšia malignita vo svete

Etiológia

• sporadická forma (90%) 

• hereditárna forma (10%) – Lynchov syndróm, familiárna adenomatóza hrubého 
čreva

• rizikové faktory – vek, obezita, fajčenie, stravovacie návyky

Prekancerózne lézie

• Adenomatózne polypy hrubého čreva s low grade/high grade dysplastickými
zmenami



KOLOREKTÁLNE KARCINÓMY

Diagnostika

• kolonoskopia s odberom vzorky, laboratórne vyšetrenia, USG, ďalšie podľa rozsahu

Klinický obraz

• nadmerná plynatosť, zmena defekačného stereotypu, kolikovité bolesti alebo
subileózne stav, krvácanie z nádoru do GIT, buď mikroskopické alebo makroskopické,
príznaky anémie, akútna peritonitída, tenezmy.



KOLOREKTÁLNE
KARCINÓMY

Makroskopický nález

• exofytické (polypózne) – hlavne riziko
je obštrukcia lúmenu čreva (ileus) alebo
invaginácia

• vyhĺbené (exulcerované) – riziko je
hlavne krvácanie a perforácia črevnej
steny

• ploché (infiltrujúce) – dlho môžu byť
klinicky nemé

Mikroskopický nález

• ide hlavne o adenokarcinóm ( G1-G3)



CHRONICKÉ HEPATITÍDY

Etiológia

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

Mikroskopický nález

• molovitá nekróza hepatocytov (peacemeal) = periportálne hepatocyty nekrotické, ako vyžraté malami (kúsok 
po kúsku)

• lézie portálneho traktu (zápalový infiltrát – lymfocyty, plazmocyty, makrofágy; proliferácia žlčovodov)

• intralobulárne lézie (steatóza, Malloryho hyalín, hyperplázia Kupferových bb.)

• fibróza

Diagnostika

• HBsAg + a HBcAg + (imunohistochemický dôkaz)



Chronická hepatitída (HE) 136, 128

Zápalový infiltrát –

lymfocyty, plazmocyty, 

makrofágy Nekróza hepatocytov



Chronická hepatitída (HE) 136, 128

Zápalový infiltrát

Malloryho hyalín



Chronická hepatitída (HE) 136, 128

Zápalový infiltrát

Hepatocyty

Molovitá nakeróza

hepatocytov



CIRHÓZA PEČENE

= nezvratný, difúzny, progredujúci proces, ktorého výsledkom je úplna prestavba lobulárnej a vaskulárnej architektúry pečene
na nodulárnu (konečná fáza rôznych difúznych chorôb pečene)

Klasifikácia

A. Podľa etiológie

• alkoholická cirhóza (alkoholické poškodenie pečene), najčastejšia

• posthepatitická cirhóza (chronická hepatitída C, B, B + D)

• biliárna cirhóza (dlhodobá obštrukcie žlčových ciest)

• toxická cirhóza (toxické poškodenie pečene -paracetamol, amatoxin ...)

• metabolické choroby (Wilsonova choroba, deficit α1-antitrypsínu, hemochromatóza, porfýria, CF a ďalšie),

• kardiálna cirhóza (v dôsledku dlhotrvajúceho venózneho hromadenia)

• autoimunitné choroby

• kryptogénna (idiopatická)

B. Podľa morfológie

• Mikronodulárna

• Makronodulárna

• Zmiešaná

C. podľa aktivity

• Aktívna (pokračujúca hepatocelulárna nekróza a zápalová reakcia)

• inaktívna (bez evidencie nekrózy a bez významného zápalu)



CIRHÓZA PEČENE

= Prestavba lalôčikovej štruktúry na nodulárnu

Etiológia

• chronická hepatitída C, B, B + D - posthepatitická
cirhóza

• alkoholické poškodenie pečene - alkoholická cirhóza,

• dlhodobá obštrukcie žlčových ciest - biliárna cirhóza,

• toxické poškodenie pečene (paracetamol, amatoxin
...) - toxická cirhóza,

• metabolické choroby (Wilsonova choroba, deficit α1-
antitrypsínu, hemochromatóza, porfýria, CF a ďalšie),

• dlhotrvajúci venostázu - cirhóza v dôsledku venózneho
hromadenie

Komplikácie

• portálna hypertenzia, krvácanie, ikterus, pečenové
zlyhanie, renálne zlyhanie, hyperestrismus,
encefalopatia



CIRHÓZA PEČENE

Makroskopický nález

• tuhá konzistencia, zaoblené okraje, zhrubnutá kapsula

• podľa veľkosti uzlov – mikronodulárna (uzly do 3 mm)

makronodulárna (uzly nad 3 mm)

zmiešaná cirhóza

Mikroskopický nález

• nekróza, regenerácia, spájanie jednotlivých portálnych polí,
fibróza, pseudolobuly, pakanáliky, žlčové jazierka a tromby

Komplikácie

• portálna hypertenzia, krvácanie, ikterus, pečeňové zlyhanie,
renálne zlyhanie, hyperestrismus, encefalopatia

pseudolalôčik

Steatóza

Žlčové jazierka



Mikronodulárna cirhóza pečene

Nodulárna prestavba parenchýmu

Zhrubnutá kapsula



Mikronodulárna cirhóza pečene (HE) 62, 63

Väzivové septá

Zmnožené žlčové kanáliky

Pseudolobuly

Zápalový infiltrát



Mikronodulárna cirhóza pečene (HE) 62, 63

Väzivové spetum s chronickým zápalovým infiltrátom

Zmnožené žlčové kanáliky

Pakanáliky – žlčové kanáliky bez lumenu



Mikronodulárna cirhóza pečene (van Gieson)

Pseudolobuly

Pseudolobuly

Pseudolobuly

Pseudolobuly

Pseudolobuly

Väzivové septá



Mikronodulárna cirhóza pečene (FH)

Pseudolobuly
Pseudolobuly

Pseudolobuly

Väzivové septá



CHRONICKÁ 
CHOLECYSTITÍDA

• Vzniká buď pozvoľným vývojom, alebo je
výsledkom akútnej cholecystitídy

Etiológia

• baktérie (streptokoky, Escherichia coli,
stafylokoky)

Klinický obraz

• biliárna dyspepsia - tlak v nadbrušku,
epizodické bolesti brucha lokálne alebo difúzne,
pyróza, anorexia, plynatosť, meteorizmus,
nauzea, steatorea

• ataky opakovaných biliárnych kolík



CHRONICKÁ CHOLECYSTITÍDA

Makroskopický nález

• tuhá zhrubnutá stena, často prítomnosť konkrementov!!

• fibróza steny so zápalovou exsudáciou, sliznica je začervenaná, niekedy pokrytá vredmi, niekedy
úplne chýba

• pri dlhšom trvaní dochádza k retrakcii → obraz zvrašteného žlčníka

• pri obštrukcii → hydrops - žlč sa po vstrebaní žlčových farbív odfarbuje, vypadávajú kalciové soli a
dodávajú žlčníka mliečnu farbu,

• soli sa môžu ukladať aj do steny → "porcelánový žlčník"

Mikroskopický nález

• zhrubnutá svalovina, zmnoženie väziva, lymfocytárny infiltrát, vchlípenie epitelu hlboko do svaloviny
(Rokitansky-Aschoffove sínusy)



Chronická cholecystitída (HE) 99

Chronický zápalový infiltrát

Zhrubnutá svalovina

Rokitansky-Aschoffove sínusy



Chronická cholecystitída (HE) 99

Chronický zápalový infiltrát

Zhrubnutá svalovina

Rokitansky-Aschoffove sínusy



Chronická cholecystitída (HE) 99

Rokitansky-Aschoffove sínusy

Chronický zápalový infiltrát



CHOLESTEROLÓZA
ŽLČNÍKA 

• časté nenádorové ochorenie, pri
ktorom dochádza k hromadeniu
lipidov v sliznici žlčníka

• steatóza spôsobená lyzozomálnou
dysfunkciou

Makroskopický nález

• jahodový žlčník

Mikroskopický nález

• V riedkom väzive lamina propria
mucosae pritomné penovité
makrofágy distendujúce slizničné
riasy



Cholesterolóza žlčníka ( jahodový žlčník)



AKÚTNA HEMORAGICKÁ NEKRÓZA PANKREASU

• natrávenie vlastnými enzýmami pankreasu (trypsín – nekróza pankreasu, fosfolipáza A – nekróza tuku
(Balserove nekrózy), elastáza – nekróza ciev)

• prognosticky najhoršia náhla príhoda brušná

Etiológia

• ochorenie žlčníka, žlčových ciest a Vaterskej papily - akútna biliárna pankreatitída

• alkoholizmus - akútna ethylická pankreatitída

• pooperačné pankreatitída, po ERCP - akútna iatrogénnou pankreatitída

• hyperlipidemická pankreatitída, posttraumatická pankreatitída; pankreatotoxicky vyvolaná pankreatitída
(ATB), infekcie - vírus parotitída, vírusová hepatitída, nevhodná životospráva

Komplikácie

• Pľúcne - atelektáza, pneumónia, hypoxia, ARDS;

• Metabolické - hyperglykémia, hypokalciémia, acidóza, hyperTAG;

• KVS - tachykardia, hypotenzia, arytmia, šok

• Obličkové - oligúria, azotémia

• Hematologické - DIC



AKÚTNA HEMORAGICKÁ
NEKRÓZA PANKREASU

• Makroskopický nález

• edém pankreasu, nekrózy tuku a 
parenchýmu pankreasu, krvácania, 
hemoragický ascites

• Mikroskopický nález

• nekrózy (parenchýmu pankreasu, 
tuku), krvácania, polymorfonukleárne
leukocyty

krvácanie

PMNLnekrózy tuku



Balserové (tukové) nekrózy pri akútnej pankreatitíde



Akútna hemoragická nekróza pankreasu (HE) histotopogram

parenchým pankreasu

krvácanie

zápal



Akútna hemoragická nekróza pankreasu (HE) 130

zápal

parenchým pankreasu

tuková nekróza

krvácanie



Akútna hemoragická nekróza pankreasu (HE) 130

tuková nekróza


