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DIABETES MELLITUS

• chronické metabolické ochorenie spojené s trvalou hyperglykémiou pri relatívnom
alebo absolútnom nedostatku inzulínu

• delenie: DM

1. DM typ I
- imunitne podmienený
- idioppatický

2. DM typ II
3. Ine špecifické typy DM
4. Gestačný DM

• komplexná multifaktoriálna choroba s dedičnou a genetickou predispozíciou

• vedúca príčina morbidity a mortality vo svete



DIABETES MELLITUS

Komplikácie

1. Akútne komplikácie 

• hypoglykemická kóma

• hyperglykemická kóma

2. Chronické komplikácie

• ateroskleróza

• diabetická mikroangiopatia

• diabetická nefropatia

• retinopatila

• syndróm diabetickej nohy



DIABETES MELLITUS
DIABETICKÁ NEFROPATIA

• Vyznačuje sa albuminúriou, arteriálnou hypertenziou a postupným zlyhaním obličiek.

• Diabetická interkapilárna glomeruloskleróza je jedna z najzávažnejších mikroangiopatických
komplikácií DM – Kimmelstein-Wilson nefropatia

Etiológia

• hyperglykémia → neenzymatická glykácia proteínov bazálnej membrány aj mesangiálnej matrix
→ zhrubnutie bazálnej membrány

• hypertenzia → ↑ prietok plazmy glomerulami, hyperfiltrácia, mikroalbuminúria → následná
glomeruloskleróza

Priebeh ochorenia – 4 štádia (latentné, incipientné, manifestné, chronické renálne zlyhanie)



DIABETES MELLITUS
DIABETICKÁ NEFROPATIA

Mikroskopický nález

• Zhrubnutie bazálnej membrány,
proliferácia mezangiálnych buniek
a matrix.

• Ukladanie hyalínneho materiálu do
aferentných a eferentných ciev –
hyalínna arterioloskleróza.

• Bunky proximálnych kanálikov sú
svetlé pre uložený glykogén v nich.



Interkapilárna glomeruloskleróza a artérioloskleróza (HE) 159



Interkapilárna glomeruloskleróza až fibróza glomerulov (HE) 159



STRUMA

= viditeľné zväčšenie štítnej žľazy

• Hashimotova struma (tyreoiditída)

• Basedowova struma (Gravesova choroba)

• Netoxická struma - difúzna

- uzlovitá

Diagnostika

• Vyšetrovacie metódy – KO, hladiny hormónov, USG, scintigrafia

• Biopsia – tenko-ihlová biopsia FNA



STRUMA

Delenie podľa funkcie

• eufunkčná struma

• hypofunkčná struma - bradykardia, nárast hmotnosti, spomalenie rastu, neprospievanie,
suchá koža a vlasy, presiaknutie tváre, opuch viečok, spavosť, únava, nevýkonnosť,
zápcha, pseudopubertas praecox.

• hyperfunkčná struma - tachykardia, chudnutie, neprospievanie, teplá, potenie kože,
intolerancia tepla, exoftalmus, hnačka

Patogenéza

• deficit hormónov ŠŽ hlavne dôsledkom nedostatku jódu



STRUMA
DIFÚZNA STRUMA 

= Netoxická jednoduchá alebo koloidná struma – difúzne zväčšenie bez zmeny
funkcie

Etiológia

• endemická – keď postihuje viac ako 10% obyvateľstva v danej oblasti (málo I,
strumigény)

• sporadická – ak postihuje menej ako 10% v danej oblasti, nie je jasná etio

Makroskopický nález

• pravidelne a difúzne zväčšená, na reze rôsolovitá, priesvitná, hnedá

Mikroskopický nález

• hyperplázia – vysoké cylindrické bunky vo folikuloch s papilárnymi záhybmi
(skoršie štádium)

• involúcia – veľké folikuly s oplošteným epitelom a obsahom koloidu (neskoré
štádium)



Difúzna struma (HE)

Veľké folikuly vystlané oplošteným epitelom, 

s bohatým obsahom koloidu



STRUMA
NODÓZNA STRUMA 

= viac uzlová struma, adenomatózna

• z dlhodobo prebiehajúcej jednoduchej strumy

• väčšinou eufunkčná, príčina vzniku uzlov nie je jasná

Makroskopický nález

• nepravidelné zväčšenie, čiastočne ohraničené uzly, fibróza
a hyalinizácia, krvácanie, ložiskovo kalcifikáty, tvorba cýst

Mikroskopický nález

• neúplne opúzdrené uzly, rôzne veľké folikuly s epitelom od
plochého po cylindrický, ložiská krvácania, MA s
hemosiderínom, jazvenie a kalcifikácie, mikro- a
makrocystická premena



Nodózna struma (HE) 69

Uzly vyplnené rôzne veľkými folikulami



STRUMA
GRAVES BASEDOWOVA CHOROBA

= autoimunitná toxická struma, exoftalmová struma
• vzniká na autoimnutnom podklade

Klinický obraz
• Triáda príznakov = hypertyreóza, difúzne zväčšenie ŠŽ, exoftalmus
• difúzna struma, príznaky tyreotoxikózy (teplota, nervozita, potenie, intolerancia tepla,
tachykardia, dysrytmia, hnačky, tras rúk, myopatia, osteoporóza, exoftalmus, pretibiálny
myxedém, lagoftalmus)

Diagnostika
• zvýšene sérovej hodnoty T3 a T4, málo TSH, Ab proti TSH receptorom, USG

Etiológia
• genetika, iné autoimunitné ochorenia, fajčenie, stres, autoprotilátky

Makroskopický obraz
• difúzne, pravidelne zväčšenie, na reze homogénnej farby, mäsitá, hnedo-červená

Mikroskopický obraz
• hyperplázia a hypertrofia folikulárnych bb s papilárnymi výbežkami (Sandersove vankúšiky),
bledý vakuolizovaný koloid, vaskularizovaná stróma s lymfocytmi



Graves Basedowova choroba (HE) 70 

Folikuly s malým množstvom slao sa 

farbiaceho koloidu



Malé folikuly vystlané vysokým 

cylindrickým epitelom s bledou 

cytoplazmou

Malé množstvo vodnatého 

vakuolizovaného koloidu

Papilárne výbežky epitelu 

(Sandersove vankúšiky)

Graves Basedowova choroba (HE) 70 



STRUMA
HASHIMOTOVA TYREOIDITÍDA

= chronická autoimunitná lymfocytová struma, najčastejšia príčina hypotyreózy

Klinický obraz

• Triáda príznakov = difúzne zväčšenie ŠŽ, infiltrácia Lym, + autoAb proti ŠŽ, hypotyreóza,

stredne veľká struma

Diagnostika

• Ab proti aTG, proti tyreoperoxidáze aTPO , Ab proti receptorom TSH, USG

Makroskopický nález

• klasická – difúzne, symetrické zväčšenie žľazy, gumovitá konzistencia

• fibrotizujúca – tuhá, veľmi veľká

Mikroskopický nález

• klasická – infiltrácia ŠŽ lym, plazmocytmi, Ma, tvorba lymfatických folikulov so

zárodočnými centrami, folikuly ŠŽ sú atrofické bez koloidu, oxyfilná premena folikulárnych

bb na Hurthleho bb (zrnitá eozinofilná cytoplazma s početnými mitochondriami), jemne

zhrubnuté väzivové septá

• fibrotizujúca – náhrada parenchýmu fibróznym väzivom, menej lymfocytového infiltrátu



Hashimotova tyreoiditída (HE) 240

Lymfatické folikuly so zárodočnými centrami
Zánik folikulov štítnej žľazy



Hashimotova tyreoiditída (HE)

Lymfatické folikuly

Atrofické folikuly 

štítnej žľazy s 

chýbajúcim koloidom

Lymfatické folikuly

Folikuly štítnej žľazy vystlané 

Hurtleho bunkami



FEOCHROMOCYTÓM
• všeobecne vzácne benígne nádory drene nadobličiek z chromafinných buniek
• 10% má malígny charakter, k ich odlíšenie sa užíva vyšetrenie DNA ploidii alebo
mitotického indexu
• často sa vyskytuje ako súčasť familiárnych syndrómov (MEN 2A, 2B,
neurofibromatóza typu I, von Hippel-Lindau i.)

Diagnostika
• CT, MRI, PET, SPECT

Klinický obraz
• klinické príznaky spojené s nadmernou produkciou katecholamínov (hypertenzia,
kongestívne srdcové zlyhanie, IM, IC krvácanie až náhla smrť)

Makroskopický nález
• mäkký, sférický, rôznej veľkosti, čierno-hnedé sfarbenie

Mikroskopický nález
• hniezda bb ohraničené vaskularizovanou strómou, usporiadanie do stĺpcov,
trámcov a zhlukov
• nádorové bb sú veľké, polygonálne a pleomorfné so zrnitou amfofilnou,
bazofilnou cytoplazmou



Feochromocytóm (HE) 193

Kôra nadobličky



Feochromocytóm (HE) 193

Vaskularizovaná

stróma

Hniezda 

pleomorfných

nádorových buniek



NEUROENDOKRINNÉ 
NÁDORY

• skupina nádorov schopných vylučovať biogénne
amíny

• súčasť APUD teda difúzneho neuroendokrinného
systému

• prevažne v GIT a v respiračnom trakte – podľa
lokality príslušná klasifikácia

• vždy malígne nádory

• prevažne v GIT vylučujú hormóny, hlavne serotonín
(glukagonóm, inzulinóm .....)

Klinický obraz
• karcinoidný syndróm (tachykardia, flash na tvári
a hrudníku, hnačka..)



NEUROENDOKRINNÉ NÁDORY

Makroskopický nález

• zvyčajne nádor veľkosti 2 cm, žltej-žltobielej farby, 
prekrytý ulcerovanou alebo intaktnou sliznicou

Mikroskopický nález

• malé modré bunky s jadrom typu “salt and peper“, 
solídny rast

Neuroendokrinný tumor



Neuroendokrinný tumor v hrubom čreve (HE) 184

Neuroendokrinný tumor

Sliznica čreva



Neuroendokrinný tumor

slizničná žliazka

Neuroendokrinný tumor v hrubom čreve (HE) 184



POHYBOVÝ SYSTÉM
Osteomyelitída

Osteodystrofia

Dermatomyozitída



OSTEOMYELITÍDA

• delenie: akútna, subakútna a chronická
• akútna osteomyelitída predstavuje hnisavý proces v kosti spôsobený pyogénnymi organizmami
postihujúcimi predilekčne metafýzy dlhých kostí

Spôsob prenosu
• hematogénne šírenie infekcie (skôr mladšie deti), bakterémia, septikémia, prestup infekcie z iného ložiska
(starší pecienti), priamo zavlečením MO do kosti (trauma, počas operácie)

Patogenéza
• prienikom pod periost vzniká subperiostálne hnis (epifýza je odolná bariéra voči šíreniu infekcie, preto
infekcia prechádza do medulárnej dutiny, alebo v detskom veku pod periost pre vaskularizáciu chrupky)

Etiológia
• MRSA, Strept B, pneumónie a pyogenes

Diagnostika
• RTG, KO + Bch, MRI, punkcia - aspirácia z periostálneho abscesu a čistou ihlou z kĺbu, hemokultúra



OSTEOMYELITÍDA
(139)

Klinický obraz

• prejav septického šoku (febrility, nauzea,
zvracanie, dehydratácia, zimnice) bolesti kosti,
pseudo-paralýza, opuch, bolestivosť a
začervenaním oblasti

Komplikacie

• patologická zlomenina, skrátenie a deformity
kosti, artritída, chr. osteomyelitída s tvorbou
sekvestrov

Mikroskopický nález

• niekoľko štádií - hnisanie, ischemická nekróza,
hojenie, fibróza, reparácia kosti



Osteomyelitída (HE) 139

Leukocyty



Osteomyelitída (HE) 139

Leukocyty



OSTEODYSTROFIA
OSTITIS DEFORMANS PAGET

= osteolytická a osteosklerotická choroba kosti postihujúca jednu
alebo viac kosti

Etiológia
• nejasná, predpokladá sa infekcia paramyxovirusom, AD dedičnosť
a genetická vnímavosť

Komplikácie
• vznik osteosarkómu

Diagnostika
• pozitívna RA, RTG, CT, rádioizotop. kostný scan, markery kostnej
resorpcie, marker novotvorby ALP, sérové hodnoty Ca, P, PTH môžu
byť v norme
• monoostotická forma: môže byť asymptomatická a objaví sa
náhodne
• polyostoticka forma: bolesť, zlomeniny, skeletálne deformity,
zvýšená hladina alkalickej fosfatázy



Morfológia

1. Počiatočné osteolytické št. – osteoklastická resorbcia
kosti – veľa osteoklastov

2. Zmiešane osteolyticko-osteoblasticke št. - nerovnováha
medzi vznikom novej kosti a resorbciou kosti –
mozaikovitý vzhľad, dreňové priestory sú vyplnené
koloidom

3. Osteoskleroticke št. – hustejšia kosť, ktorá je slabo
mineralizovaná, mäkká, ľahko sa láme, na rtg ako
vata

Mikroskopický nález

rezorpčné lakúny, osteoid, nepravidelne zhrubnutá
kompakta, fibrózna dreň

OSTEODYSTROFIA
OSTITIS DEFORMANS PAGET

Resorpcia kosti

Resorpcia kosti

Tvorba kosti



Pagetova choroba (HE) 156

Fibróza

Kostné trámce

Osteoklasty



Pagetova choroba (HE) 156

Fibróza

Fibróza

Kostné trámce

Osteoklasty



DERMATOMYOZITÍDA
(POLYMYOZITÍDA)

= idiopatické chronické zápalové ochorenie priečne
pruhovaných svalov

• Presná etiológia nie je známa, predpokladá sa
imunologický mechanizmus - autoimunitné mechanizmy

namierené proti endotelu endomyziálnych kapilár →
mikroangiopatia → hypoperfúzia

Diagnostika

• symetrická proximálna svalová slabosť, zvýšené hodnoty
kreatínkinázy (MM), aldolázy alebo myoglobínu, na EMG
známky myopatie, svalová biopsia so známkami zápalovej
myopatie, typické kožné prejavy

Klinický obraz

• kožné erytémy s heliotropickym erytémom a
periorbitálnym edémom, dysfágia, respiračná dysfunkcia,
malignity vnútorných orgánov



DERMATOMYOZITÍDA
(POLYMYOZITÍDA)

Mikroskopický nález - sval

• okluzívny periveskulárny lymfocytový infiltrát

• nápadná vakuolizácia a fragmentácia svalových
vlákien so zápalovými bunkami

• neskôr náhrada fibróznym a tukovým tkanivom



DERMATOMYOZITÍDA
(POLYMYOZITÍDA)

Mikroskopický nález - koža

• perivaskulárny a periadnexálny lymfocytový
infiltrát

• vakuolárna dystrofia epitelu,ly,focytový infiltrát na
dermo-epidermálnej hranici

• mierna atrofia epidermy



Zápalový 

infiltrát

Svalové 

vlákna

Dermatomyozitída (HE) 226



Atrofická 

epiderma

Lymfocytové infiltráty v 

povrchovej aj hlbokej 

derme

Periadnexálne

lymfocytové infiltráty

Vlasové folikuly

Dermatomyozitída (HE) 226



KOŽA
Verruca vulgaris

Molluscum contagiosum

Psoiráza

Ateróm

Bazocelulárny papilóm



VERRUCA VULGARIS

= najčastejšie vírusové ochorenie kože – benígna dlaždicovo-bunková
papilomatózna lézia

• patrí medzi infekčné dermatózy

• prenos priamym kontaktom alebo autoinokuláciou

• z klinického hľadiska ich delíme na niekoľko druhov

Verruca vulgaris

• najčastejšia, HPV 1-2, mnohopočetné, menšie ako 1cm, ohraničené, pevnej
konzistencie prominujúce nad kožu na rukách

• odber - kožná excízia

Makrokospický nález

• vyvýšené hrbolky s drsným povrchom tvoreným navrstvenou rozpraskanou
rohovinou. Veľkosť sa pohybuje od špendlíkové hlavičky po niekoľko
centimetrov.

Mikroskopický nález

• hyperkeratóza (zhrubnutie rohovatejúcej vrstvy) s parakeratózou (abnormálne
rohovatenie kedy v horných vrstvách ostávajú jadrá bb), papilomatóza
(prstovité predĺženie papíl koria s vetvením), akantóza (rozšírenie stratum
spinosum), predĺženie epidermánlych čapov, vírusom infikované bb sú
vakuolizované s perinukleárnym hallo, v cytoplazme kerato-hyalínove granule



Verruca vulgaris (HE) 197

Hyperkeratóza s 

parakeratózou

Epiderma

Derma



MOLLUSCUM CONTAGIOSUM

• DNA poxyvirus, prenos z človeka na človeka

• viečka, krk, genitálie, análny otvor

Makroskopický nález

• mnohopočetné papulky, polgulovité, hladké ako špendlíkova hlavička, farby kože po
zatlačení vyteká šedobiela syrovitá tekutina

Mikroskopický nález

• ostro-ohraničená kalichovitá lézia zasahujúca do dermy, akantóza s degeneráciou
epidermálných buniek. Moluskove telieska – eozinofilné intracytoplazmové inklúzie v
degenerovaných bunkách



Molluscum contagiosumn (HE) 142

Degeneratívne zmeny 

epidermálnych buniek

Kalichovitá 

lézia

Akantóza

Centrálny kráter s hyperkeratózou

a uvoľnenými moluskovými

telieskami



Akantóza

epidermy

Moluskové

telieska

Moluskové telieska 

uvoľnené v keratínovej drti

Molluscum contagiosumn (HE) 142



PSORIÁZA

= neinfekčné zápalové autoimunitné ochorenie kože

• chronický priebeh a sklon k recidívam

• najčastejším prejavom je odlupovanie pokožky, lebo
tá sa obmieňa až sedemkrát častejšie ako normálne

• dermatóza s poruchou rohovatením

• Mikroskopický nález

- hyperkeratóza s ložiskovou alebo splývajúcou
parakeratózou

- pravidelná psoriaziformná akantóza - kyjakovité
epidermálne výbežky

- edém dermálnych papíl

- suprapapilárne stenčenie epidermy

- stratum granulare nie je prítomné

- Munroové mikroabscesy v parakeratotickej
rohovinovej vrstve - dg kritérium



Psoriáza (HE) 318

Hyperkeratóza s 

parakeratózou

Pravidelná akantóza

Papilomatóza



ATERÓM

= epidermálna cysta

• ak intradermálne alebo v podkoží – sebaceózna cysta

Makroskopický nález

• velkosť hrachu alebo vajca

Mikroskopický nález

• stena tvorená epidermou s navrstveným keratínom, ruptúta spôsobí granulomatóznu
reakciu okolo cudzieho telesa



Ateróm (HE) 200

Epiderma

Cysta vyplnená 

keratínom, 

vystlaná 

dlaždicovým 

epitelom



BAZOCELULÁRNY PAPILÓM

= senilná veruka, seboroická keratóza

• častý benígny nádor kože rastúci exofiticky

• starší ľudia

• nedochádza k malígnej zmene

Makroskopický nález

• často mnohopočetný, papilárny, ostro ohraničený,
šedohnedej až čiernej farby, koža bez zápalu

Mikroskopický nález

• hyperkeratóza, akantóza, papilomatóza, ostré ohraničenie
nádoru od okolia, keratínové perly v epiderme



Bazocelulárny papilóm (HE) 178

Keratínové perly

Akantóza

Hyperkeratóza

Papilomatóza



Bazocelulárny papilóm (HE) 178

Keratínové perly

Akantóza

Hyperkeratóza



Bazocelulárny papilóm (HE) 178

Bazaloidné bunky:

Pravidelné, okrúhle, 

bazofilné bunky s 

pomerne veľkými jadrami


