
PATOLÓGIA  
KARDIOVASKULÁRNEHO  SYSTÉMU 

RESPIRAČNÉHO SYSTÉMU 

Ústav patologickej anatómie 

LFUK a UNB  

Ateroksleróza, infarkt myokardu, ischemická choroba srdca, hnedá indurácia 

pľúc, edém pľúc, chronická venostáza pečene, embólia, endokarditída, 

bronchopneumónia, pneumónia, SCLC, NSCLC 



Zrieknutie sa zodpovednosti 

 

Upozorňujeme, že nasledujúce informácie sú určené len pre vzdelávacie účely 

študentov medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Všetky autorské 

práva patria ich vlastníkom a slúžia iba na vyučovacie účely. * 

 

 

 

 

 

* § 44 Zákona č.185/2015 Z.z. 



KARDIOVASKULÁRNY SYSTÉM  



KAZUISTIKA Č.1 

• Počas preventívnej prehliadky 60. ročného pacienta, 
sa Vám pacient posťažuje na občasnú bolesť na 
hrudníku s vyžarovaním do ľavého ramena. V 
poslednej dobe mu opúchajú nohy, hlavne v okolí 
členkov, v noci sa budí s kašľom, keď spí v polosede, 
dýcha sa mu lepšie.  

• fyzikálne vyšetrenie odhalí hepatosplenomegáliu, 
zvýšenú náplň  krčných žíl, edém nôh.  

  

• Vaša diagnóza ? 

• Komplikácie ? 

  



Diseminovaná myofibróza srdca 



Diseminovaná myofibróza srdca - difúzne zmnoženie väziva pozdĺž svalových snopcov a ciev, kardiomyocyty môžu byť 

hypertrofické s nápadným, veľkým jadrom a perinukleárnym  jemne zrnitým pigmentom  

 



Venostáza pečene 



dilatácia centrálnych vén a sinusoíd → tlaková atrofia až hypoxická nekróza centrolobulárnych hepatocytov a  neskôr hypoxické 
stukovatenie  periférnych hepatocytov  



Edém pľúc 



Bledoružová homogénna masa v alveoloch – edémová tekutina, opticky prázdne, okrúhle priestory – vzduchové bubliny 



Hnedá indurácia pľúc 



prestup erytrocytov do alveolov → fagocytovanie erytrocytov makrofágmi → metabolická zmena hemoglobínu na hemosiderín 

(hrdzavohnedý)  → vznikajú siderofágy (bunky srdcového zlyhania), fibróza sept alveolov 



KONGESTÍVNE ZLYHÁVANIE SRDCA 

• pravostranné aj ľavostranné zlyhanie srdca 

• klinická diagnóza s prejavmi a zmenami dokázateľnými na úrovni patologickej anatómie  

• skupina zmien vedúcich k zhoršovaniu srdcového výdaja 

• diseminovaná myofibróza srdca – morfologický ekvivalent ICHS 

• ICHS sa môže manifestovať: angina pectoris, infarkt myokardu, chronická ischemická choroba 
srdca, náhla srdcová smrť 

 

 Etiológia 

 ateroskleróza, hypertenzia, chlopňové chyby,  myokarditída, kardiomyopatie, cor pulmonale 



KAZUISTIKA Č.2 

• 82. ročná pacientka bola privezená na centrálny 
príjem pre zhoršujúcu sa a na náhle vzniknutú 
dušnosť, posledné dni ju bolí aj pravé lýtko.  

• z anamnézy sa dozvedáte, že pred 6 mesiacmi 
prekonala  CMP,  odvtedy je pripútaná na lôžko.  

• laboratórne zistíte, že je pacientka hypoxická a má 
stúpajúcu hladinu D-dimérov 

 

• Vaša diagnóza ? 

• Komplikácie ? 

 



Embólia do a. pulmonalis Trombóza žilového systému na dolnej končatine 





EMBÓLIA DO PĽÚCNYCH ARTÉRIÍ 

• embólia – akútne vzniknutá prekážka v krvnom riečisku 

• podľa typu embolu rozlišujeme pevnú, tekutú a plynnú embóliu 

• pľúcna embólia je tretia najčastejšia príčina smrti u hospitalizovaných pacientov 

• tromboembolizmus je najčastejšou príčinou vzniku embólie 

• Virchowova triáda  

•Výsledok závisí od veľkosti embolu 

 - asymptomatické / mierne dyspnoe → pľúcna hypertenzia a pravostranné zlyhanie srdca 

 - pľúcny infarkt 

 - kardiovaskulárny šok s náhlou smrťou 

 



KAZUISTIKA Č.3 

• 60. ročný pacient, dlhodobý fajčiar, s bolesťami na 
hrudníku, ktoré sa objavili náhle najskôr po námah, 
pretrvávali aj v kľude, bol prijatý  na pohotovosť pre 
náhle bodavé bolesti na hrudníku s vyžarovaním pod 
pravý rebrový oblúk, schvátenosť, dušnosť.  

  

• Vaša diagnóza ? 

• Komplikácie ? 

• aký marker budeme sledovať laboratórne? 



Ateroskleróza 



ATEROSKLERÓZA 
• postihuje intimu veľkých a stredných ciev elastických a svalových artérií 

• najčastejšie postihnuté sú aorta, koronárne artérie, mozgové artérie  

• multifaktoriálny proces 

 Rizikové faktory  

 Hlavné rizikové faktory – ovplyvniteľné – dyslipidémia, HT, DM, fajčenie 

          - konštitučné  – vek, pohlavie, genetika, rodinná a rasová      
          predispozícia 

 Nové rizikové faktory – enviromentálny vplyv, obezita, hormóny, stress, lenivosť, infekcie 
(CMV, HHV), vysoké CRP 

 Komplikácie 

 Ischemické zmeny postihnutých tkanív a orgánov, vznik aneuryziem, disekcia aorty, 
embólia 

  



Infarkt myokardu 



Infarkt myokardu – PMNL medzi kardiomyocytmi HE Infarkt myokardu  FH 



INFARKT MYOKARDU 

• akútna nekróza kardiomyocytov v dôsledku dlhotrvajúcej ischémie 

• uzáver koronárnej artérie, ruptúra aterosklerotického plátu, arteritída, spazmus, 
arytmia s trombózou 

 

 Infarkt myokardu, klasický príklad koagulačnej nekrózy, ktorý sa úplne rozvinie 
v priebehu niekoľkých hodín. Strata integrity membrány spôsobí uvoľnenie 
kardiálnych enzýmov do plazmy, ktoré sú užitočné ako biochemické markery 
a hladiny týchto enzýmov v krvi sa bežne používajú na podporu diagnostiky IM – 
troponín. 

  



KAZUISTIKA Č. 4 

• 30-ročný muž bol prijatí na pohotovosť pre náhlu 
vysokú horúčku a triašku. Na mitrálnej chlopni je 
počut nový šelest. Pacient má obojstranné bodkovité 
krvácanie na nechtových lôžkach, bolestivé uzlíky na 
koncoch jeho prstov a na nohách, na dlaniach a 
stupajách nôh erytematóznu vyrážku, na sietnici sú 
prítomné biele škvrny obklopené hemoragickým 
lemom.  

 

• jeho diagnóza ? 

• Komplikácie ? 



Ulcerózna endokarditída 



                  trombus z trombocytov a fibrínu s baktériami, spodina je  nekrotická s leukocytárnou infiltráciou 



ENDOKARDITÍDA 

 1. Neinfekčné endokarditídy  

• atypická verukózna (Libman-Sacksova) – pri SLE 

• nebakteriálna trombotická (marantická, kachektická) 

• reumatická endokarditída (reumatická horúčka)  

 

 2. Infekčné endokarditídy 

• bakteriálna endokarditída 

• iné: mykotická, TBC, ricketsiová, syfilitická, vírusová, ... 

  

 Typická lézia = vegetácia (doštičky, fibrín, zápalové buky + mikroorganizmy) 

  



Viridujúce streptokoky (50-70%) 
  

Stafylokoky (25%) 

nízka virulencia vysoká 

dutina ústna bežná flóra koža 

postihuje už poškodené chlopne chlopne postihuje poškodené aj zdravé 

chlopne 

malé vegetácie veľké 

nie následné poškodenie 

chlopne? 

áno 

ENDOKARDITÍDY  
BAKTERIÁLNE 
DELENIE PODĽA VYVOLÁVAJÚCEHO AGENS  



DELENIE PODĽA MORFOLÓGIE A PRIEBEHU  

  

 1. Endocarditis maligna acuta (ulcerosa) 

• prítomné infekčné vegetácie, nekrózy a ulcerácie 

 

Vegetácie – laločnaté, červené, žlté až zelenkavé, mäkkej konzistencie, najmä na aortálnej a mitrálnej chlopni 

                - postihnutie trikuspidálnej chlopne – najmä u i. v. narkomanov a pri dlhodobo zavedenom katétry do   
      pravého srdca 

Nekrózy a ulcerácie – periféria chlopne - „vyhryznutie“ voľného okraju 

                                - stred chlopne - aneuryzma až perforácia chlopne  

                               - ulcus cordis acutum na nástennom endokarde 

Hojenie - organizácia vegetácie granulačným tkanivom, na chlopni ostáva väzivový výrastok, často kalcifikovaný 

  

ENDOKARDITÍDY 
BAKTERIÁLNE 



2. Endocarditis maligna lenta (polyposa) 

• menej vyznačené ulcerácie 

• tvorba vegetácii, majú polypoidný tvar  

• načastejšie poškodená mitrálna a aortálna chlopňa 

Komplikácie 

• srdcové – insuficiencia chlopne, stenóza chlopne, ruptúra chlopne, postihnutie myokardu so vznikom abscesov, zlyhanie srdca, 
poruchy AV prevodu 

• systémové – embolizácia časti vegetácii, Lőhleinová nefritída, ukladanie imunokomplexov s následnym vznikom fibrinoidnej  

   nekrózy steny ciev 

Diagnostika 

• hemokultúra, ECHO, fyzikálne vyšetrenie 

 

 

  

DELENIE PODĽA MORFOLÓGIE A PRIEBEHU  

ENDOKARDITÍDY 
BAKTERIÁLNE 



Polypózna endokarditída 



Polypózna endokarditída umelej chlopne 



baktérie 

fibrín 

leukocyty 

 trombus z trombocytov a fibrínu s baktériami, pod nimi je nekróza s miernou leukocytárnou infiltráciou – bez hnisavej kolikvácie 



Zápalový infiltrát 

Baktérie 

 Absces myokardu s dôkazom baktérií podľa Grama 



ENDOKARDITÍDY 
REUMATICKÁ ENDOKARDITÍDA 

• systémový, nehnisavý zápal srdca po predchádzajúcej infekcii HDC  ß-hemolytickým streptokokom  

• 5.-15. rok života  

• 2-3 týždne po prekonaní ochorenia - autoimunitná reakcia 

(skrížená reakcia na povrchový M-proteín streptokokov, ktorý má aj myozín, aktín, laminín...) 

 

Diagnostika 

• anamnéza, FV, CRP, FW, ASLO, ECHO 

 

Komplikácie  

• kardiovaskulárne: pankarditída, reumatická verukózna endokarditída  

• extrakardiálne: polyartritía, podkožné uzly, arteritída, erythema marginatum, chorea minor 

   

  



ENDOKARDITÍDY 
REUMATICKÁ ENDOKARDITÍDA 

 Jonesove  kritéria  

 1. hlavné kritéria  – karditídy, chorea minor, erythema marginatum, podkožné uzlíky
  

 2. vedľajšie kritéria – horúčka, artralgia, anamnéza +, CRP, FW, zmeny na EKG 

   

 Mikroskopický nález  

• ložiskový zápal spojiva s tvorbou Aschoffových uzlíkov 

• Včasné štádium – (po 4t), fibrinoidná degenerácia (dystrofia) v dôsledku ukladania 
mukopolisacharidov 

• Proliferačné štádium – (4-13t), tvorba uzlíkov, infiltrácia Lym, Ma - Aničkove bb 

• Štádium hojenia – (12-16t), zjazvenie uzlíkov, Aničkove bb = vretenovité bb, s 
chudobnou cytoplazmou a jednofarebným jadrom s lineárnou zvlnenou kondenzáciou 
chromatínu 



RESPIRAČNÝ SYSTÉM 



KAZUISTIKA Č. 5 

• 75. ročná pacientka navštívila obvodného lekára 
pre 5 dní trvajúcu nevoľnosť, horúčku, dráždivý 
produktívny kašeľ, únavu, bolesti svalov, stratu chuti 
do jedla.  

• auskultačne prítomné trubicové dýchanie a pritlmený 
poklop nad pravým dolným lalokom pľúc. 

 

• Aká je diagnóza? 

• Komplikácie? 

 

 



Bronchopneumónia 



 Bronchopneumónia 



BRONCHOPNEUMÓNIA  

• infekcia terminálnych bronchiolov s 
prechodom do okolitých alveol 

• častá komplikácia u dlhodobo ležiacich 
pacientov 

• komplikácia vírusovej bronchitídy 



KAZUISTIKA Č.6  

• 68-ročný muž prijatý na pohotovosť sa sťažuje na 
dýchavičnosť, suchý dráždivý kašeľ bez spúta, 
vysokú horúčku, schvátenosť, silné bolesti hlavy. 
Poklop nad celým pľúcnym lalokom je dutý. Pacient 
sa lieči na DM 2typ, je hypertonik, trpí exogénnou 
obeziou.  

 

• Jeho diagnóza? 

• Komplikácie? 

 



Lobárna pneumónia 



PNEUMÓNIA 
MORFOLOGICKÉ ZMENY 

Štádium 
Kongescia 

1-2deň 

Červená hepatizácia 

2-4 deň 

Sivá hepatizácia 

4 – 8 deň 

Rezolúcia 

8 – 9 deň 

2 – 3 týžene bez ATB 

Makroskopický 

pohľad 

Lalok je väčší, 

tmavý, 

spenená 

tekutina 

tuhý parenchým, 

červený, bez 

vzduchu, séro-

fibrinózny zápal 

pohrudnice 

Tuhý parenchým, 

ťažký, rez suchý, sivo-

žltej farby, fibrínový 

zápal pohrudnice 

Zmäkčovanie z 

centra na 

perifériu, vyteká 

hnis 

Mikroskopický 

pohľad 

Kongescia a 

dilatácia 

ciev, edém, 

mnoho 

bakterií 

Vlákna fibrínu, 

exudácia Neu, 

zmazané 

alveolárne septá 

Veľa vláken fibrínu, 

menej Neu, viac Ma, 

exudát oddelený od 

stien 

Mnoho Ma, 

fragmentovaný 

fibrín, kongescia 

vlásočníc  



Štádium kongescie 
Štádium červenej hepatizácie 

Štádium sivej hepatizácie Štádium rezolúcie 



PNEUMÓNIE 

• Akútny zápal vlastného funkčného tkaniva pľúc distálne od koncových priedušničiek 

 1. podľa morfológie  - lobárna , bronchopneumónia,  intersticiálna 

 2. podľa etiológie  - bakteriálna, vírusová, iný pôvodca 

 3. podľa rozsahu – povrchová, intersticiálna 

 

 Diagnostika 

• RTG, spútum K+C, odber KO 

 

  



LOBÁRNA PNEUMÓNIA 

 

Etiológia  

• pneumokoková, stafylokoková, streptokoková, spôsobená G- baktériami 

 

Komplikácie  

• organizácia zápalu a zmena pľúcneho tkaniva na fibrózne (karnifikácia)  

• pohrudnicový výpotok so zápalom pohrudnice (končí často zrastami) 

• empyém 

• absces pľúc 

• metastázová infekcia 

  

  



•  ložiskové zmeny v interstíciu pľúc bez alveolárneho edému, väčšinou postihujúce horné laloky pľúc 

 Etiológia 

•  RSV, mycoplasma pneumonie, influenza a parainfluenza, coxackie, CMV, chlamýdie 

  

 Mikroskopický nález 

 1. zápalová reakcia v interstíciu pľúc – zhrubnutie sept kongesciou vlásočníc, edém, monocelulárny zápalový    

     infiltrát (Lym, Ma, plazmatické bunky),  

 2. nekrotizujúca bronchiolitída -  s ložiskami nekróz epitelu priedušiek, v lúmene zápalový infiltrát 

 3. reaktívne zmeny – epitelové bunky sa môžu meniť na mnhojadrové bunky alebo tvoria syncýtia 

 4. zmeny alveolov – s obsahom edému, hyalínove membrány 

  

 Komplikácie  

• sekundárna bakteriálna infekcia 

PNEUMÓNIE 
ATYPICKÁ PNEUMÓNIA 



KAZUISTIKA Č. 7  

• 71. ročná žena si nahmatala hrčku na pravom prsníku, 
okrem toho sa sťažuje na kľudovú dýchavičnosť a stratu na 
hmotnosti (10 kg za pol roka) 

• mamografia prsníkov odhalí nádorové ložisko aj v ľavom 
prsníku  

• core cut biopsia so záverom „malých modrých buniek“ 

• celotelové CT odhalilo uzlovité štruktúry v pečeni, na srdci 
a hrudníku 

•Pred dvomi mesiacmi prestala fajčiť cigarety (dovtedy 15 
cigariet denne, 30 rokov). 

 

• Jej diagnóza? 

• Popíš spôsob odberu materiálu.  

• Komplikácie? 

 



Malobunkový karcinóm pľúc s metastázou do hrudnej steny 



Metastáza malobunkového karcinómu do pečene a perikardu 



Malobunkový karcinóm pľúc – malé, uniformné, modré bunky, solídne usporiadané 



Ki-67 CK 7 

TTF1 CD 56 



MALOBUNKOVÉ NÁDORY PĽÚC 
SCLC 20 – 25% 

• agresívne rastúci nádor 

• centrálna lokalizácia 

• silná asociácia s fajčením 

• častý paraneoplastický syndróm (produkcia hormómov) 

• rýchlo metastázujúci nádor 

• obmedzená chirurgická liečba 

• horšia prognóza 

  



PARANEOPLASTICKÝ SYNDRÓM 

• často sprevádza malobunkový nádor pľúc 

• dysfunkcia nervového systému bez priamej invázie nádoru, infekcie alebo 
vaskulárnych komplikácií nervového tkaniva  

• súčasťou je aj kachexia 

• ACTH – zdrojom býva SCLC, vyvoláva paraneoplastický Cushingov syndróm (obezita 
faciotrunkálního typu, zaokrúhlená tvár, strie, hypertenzia, hyperglykémia, u žien 
virilizace a amenorea) 

• SIADH 

• Lambert –Eaton syndrom – myastenai gravis pri defektom vylučovaní acetylcholínu 

 



KAZUISTIKA Č. 8 

•57- ročný pacient bol prijatý na interné 
oddelenie na odporúčanie obvodného 
lekára pre 8 týždňov trvajúci dráždivý 
kašeľ, ktorý neprechádza po ATB liečbe 

• včera nález krvi v spúte, únava, stratu 
váhy nevie kvantifikovať 

• fajčí nepretržite 30 rokov 

 

 Vaša diagnóza? 

 Navrhované vyšetrenia? 

 Komplikácie? 

 



Centrálne rastúci karcinóm pľúc – skvamocelulárny typ 



Periférne rastúci karcinóm pľúc – adenokarcinóm – leptidický typ rastu 



NEMALOBUNKOVÝ NÁDROV PĽÚC  
NSCLC CCA 75% 

• histologicky rôznorodá skupina nádorových ochorení 

• adenokarcinóm pľúc rastie prevažne periférne 

• skvamocelulárny karcinóm rastie prevažne centrálne  

• prevažne pomalý rast 



NÁDORY PĽÚC 
 

WHO klasifikácia 2015 

 I. Epitelové nádory 
• Benígne 

 Papilóm 

 Adenóm 

• Malígne 

 II. Nádory zo spojivového tkaniva  

    chondróm, myoepitelóm, ...  

 III. Lymfohistiocytové tumory  

      lymfómy, ... 

 IV. Nádory ektopického pôvodu  

     malígny melanóm, teratóm, ... 

 Sekundárne nádory 

  

  

Historická klinická klasifikácia 

 1. Malígne epitelové nádory pľúc 

•  Malobunkové nádory pľúc (SCLC) 

•  Nemalobunkové nádory pľúc (NSCLC) 

•  adenokarcinóm  
• Rastie najčastejšie na periférii – Pancoastov tumor v pľúcnom 

hrote 

• Lepidický typ – tapetuje steny alveol 

•  epidermoidný karcinóm 
• Rastie prevažne v centrálnej časti pľúc  

•  neuroendokrinný karcinóm  

•  veľkobunkový karcinóm 

•  adenoskvamózny karcinóm 

•  pleomorfný karcinóm 

•  vretenobunkový karcinóm  



NÁDORY PĽÚC 

 Etiológia 

• fajčenie, pobyt v meste, profesia, životospráva, 

  chronické ochorenie, genetická predispozícia, infekcie 

 Diagnostika 

• RTG 

• Bronchoskopia - odber materiálu na histologické vyšetrenie, pomocou kefky na cytologické vyšetrenie, 
makroskopicky možno hodnotiť zmeny. 

• Videoasistovaná torakoskopia (Vats) - biopsia / resekcia časti pľúcneho parenchýmu. 

• Mediastinoskopia 

• Transparietální biopsia - pod rtg / CT kontrolou (hlavne periférne lézie). 

• Kryobiopsia 



NÁDORY PĽÚC 
MOLEKULÁRNA PATOLÓGIA NÁDOROV PĽÚC 

• presné morfologické zaradenie a dôkaz špecifických genetických zmien ovplyvňujú terapiu a prognózu pacienta 

• genetické zmeny v nádoroch identifikujú pacientov vhodných na jednotlivé druhy proti-nádorových terapii 

• použitie hlavne v skupine nemalobunkových karcinómov pľúc (NSCLC) 

•BRAF, EGFR, KRAS, RB, TP53..... 

 

EGFR 

• ovplyvňuje proliferáciu buniek 

• inhibítory tyrozínkinázových receptorov ako liečba 

• 10 – 15% zo všetkých NSCLC 

EML4/ALK fúzny gén 

• 5% zo všetkých NSCLC 

 



Zhrnutie 

• Ateroskleróza a hypertenzá choroba prispievajú k zlyhávaniu srdca 

• Pri pravostrannom zlyhaní pozorujeme venostázu v pečeni a v slezine 

• Pri ľavostrannom zlyhaní pozorujeme edém a venostázu pľúc 

• Embólia je život ohrozujúci stav 

• Najčastejšou príčinou embólie je trombóza dolných končatín 

• Najčastejšou príčinou pneumónie je streptokokova infekcia 

• Bronchopneumónia – zápal na úrovni menších bronchov – je častou 

komplikáciou u ležiacich pacientov 

• Najčastejšími nádormi pľúc je adenokarcinóm, skvamocelulárny 

karcinóm a malobunkový karcinóm.  

• Z hľadiska prognózy je dôležitá morfologická a molekulárna 

diagnostika nádorov pľúc 


