
PATOLÓGIA
GASTROINTESTINÁLNEHO TRAKTU

Ústav patologickej anatómie 

LFUK a UNB 

Pleomorfný adenóm, gastritída, karcinóm žalúdka, ulcerózna kolitída,

Crohnova choroba, celiakia, cirhóza pečene, akútna hemoragická

pankreatitída



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.



KAZUISTIKA Č. 1

• 45 ročná žena navštívila svojho zubára pre 
zväčšujúcu sa „guličku“ na podnebí, ktorá nie je 
bolestivá

• aká je jej diagnóza?

• komplikácie ?





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



Myoepitelové bunky a epitelové bunky duktov- plochy a pruhy, zriedkavo kribriformné a tubulárne



OCHORENIA DUTINY ÚSTNEJ 
PLEOMORFNÝ ADENÓM SLINNEJ ŽĽAZY

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

• pomalý rast, bez bolesti, deformujúci tvár

Makroskopický nález

• nefixovaný, ohraničený, uzlovitý, tuhoelastickej konzistencie

Spravidla benígny, niekedy nie je možné spoľahlivo posúdiť biologické vlastnosti, 
prerastanie do puzdra, recidívy, možná malígna varianta



KAZUISTIKA Č. 2

• 54 -ročná žena prišla na centrálny príjem, kde sa 
sťažovala na opakované zvracanie s prímesou krvi. 

• z anamnézy zistíte, že trpí epigastrickými bolesťami  
dlhšiu dobu, lieči sa na osteoartrózu, na ktorú berie 
denne nesteroidné antiflogistiká

• sama udáva, že pracuje v stresovom prostredí

• aká je jej diagnóza?

• komplikácie ?



Chronická gastritída – v submukóze chronický zápalový infiltrát



Chronická gastritída typ B – postihnutie H. Pylori



GASTRITÍDA

Etiológia 

• veľké dávky NSA, alkohol, fajčenie, cytostatiká, systémové infekcie (napr. salmonelóza), ťažké 

stresové stavy, ischemické poškodenie a šok, ionizačné žiarenie, nevhodná životospráva

Diagnostika

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

Komplikácie 

• žalúdočný vred, perniciózna anémia

Klinický obraz

• asymptomatický alebo len s miernymi príznakmi ako napr. bolesti v oblasti žalúdka, nauzea a 
zvracanie 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 s intestinálnou metapláziou

Delenie podľa etiológie 

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

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

3.      Typ C – chemická 

Delenie podľa morfológie 

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

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



GASTRITÍDA
CHRONICKÁ GASTRITÍDA

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



ŽALÚDOČNÝ VRED

• komplikácia gastritídy

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

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



Viac-početné akútne vredy žalúdka



Perforácia žalúdočného vredu



Chronický vred antrálnej časti žalúdka                                 Perforácia chronického vredu



Následok perforácie žaludočného vredu – akútna serózne-fibrinózna (chemická) peritonitída



KAZUISTIKA Č. 3

• 46r muž bol prijatý do nemocnice pre 2 týždne trvajúce 
bolesti hlavy a chrbtice, slabosť, horúčky, bez vracania, 
dvojité videnie

• pri pohybe hlavy udáva bolesti hlavy a krčnej chrbtice 
(meningeálne príznaky)

• Výsledky vyšetrení  ?

• aká je jeho diagnóza?

• komplikácie?



KAZUISTIKA Č. 3

• 46r muž bol prijatý do nemocnice pre 2 týždne trvajúce bolesti 
hlavy a chrbtice, slabosť, horúčky, bez vracania, dvojité videnie

• pri pohybe hlavy udáva bolesti hlavy a krčnej chrbtice 
(meningeálne príznaky)

• Výsledky vyšetrení  

o CT mozgu: bez ložiskových zmien

o MR: susp. leptomeningitída

o Lumbálna punkcia: likvor s nálezom malígnych buniek

o Onkomarkery: vysoko pozit Ca19-9

o CT hrudník a brucho: zmeny v telách stavcov Th a L, 
mezenteriálna, retroperitoneálna a panvová LAP

o Hematologické vyšetrenie negat. 

o GFS: vred žalúdka + biopsia

• aká je jeho diagnóza?

• komplikácie?







Prerastanie tkaniva mozočku nádorovými bunkami



Prerastanie stavca nádorovými bunkami



Karcinóm žalúdka





KARCINÓM ŽALÚDKA
• malígny epitelový nádor – adenokarcinóm

• 5. najčastejšia malignita celosvetovo s výraznou regionálnou variabilitou

Etiológia
• Chronická gastritída, enviromentálne faktory,  mužské pohlavie, H. pylori, nesprávna diéta (N-nitro

zlúčeniny), fajčenie, súčasť hereditárne syndrómu

• Prekanceróza – chronická gastritída a intestinálna metaplázia

Makroskopická klasifikácia

1. Včasný karcinóm – infiltrujúci maximálne do submukózy

2. Pokročilý karcinóm – prerastá minimálne do muscularis propria

Mikroskopické typy

▪ Intestinálny typ, disociovaný typ, medulárny, sigilocelulárny (bunky tvaru pečatného prsteňa) 

➢ Implantančný rozsev do dutiny brušnej a aj na ovária – Krukenbergerov nádor 



KAZUISTIKA Č. 4

• 32. ročná žena sa sťažuje na kŕčovité bolesti 
brucha, ktoré trvajú cca 2 mesiace. V poslednej dobe 
je veľmi unavená, schudla 5kg. 

• pred týždňom si všimla, že má v stolici krv, posledné 
dva týždne má riedku, hlienovitú stolicu, opakovane 
pociťuje tenezmy

• pri fyzikálnom vyšetrení zistíte bolestivosť ľavého 
mezogastria, pri vyšetrení per rektum na rukavici 
ostane krv

➢ Jej diagnóza? 

➢ Komplikácie? 



ULCERÓZNA 
KOLITÍDA



vredy, zápalové pseudopolypy, edém, lymfoplazmocytárny infiltrát, kryptové abscesy, pohárikovité bb. zmnožené, neskôr ubúdajú, zmnožené 

endokrinné bb., poškodenie ciev, abnormity svaloviny





Ulcerózna kolitída – kryptový absces



ULCERÓZNA KOLITÍDA

• vzácny autoimunitný typ zápalu

• postihuje prevažne rektum a zostupnú časť hrubého čreva

• difúzny zápal kolorekta, striedanie remisií a relapsov

• postihuje prevažne ženy medzi 20-25r. života

Etiológia

• multifaktoriálna, genetické faktory, imunologické faktory, exogénne faktory

Komplikácie 

• dehydratácia, perforácia steny, dilatácia čreva, tromboembolické komplikácie, 
toxické megakolon,  kolorektálny karcinóm 

Diagnostika

• endoskopické vyšetrenie, USG



KAZUISTIKA Č. 5

• 25. ročná žena prišla za obvodným lekárom s 
bolesťami v pravom dolnom kvadrante brucha, ktorá 
nie je viazaná na jedlo, posledné dni udáva aj 
početné riedke stolice.  

• Pred tým trpela obstipáciou. Pociťuje bolestivosť 
kĺbov, nie však stále tých istých.

• fyzikálnym vyšetrením zistíte zvýšenú teplotu, 
početné afty v ústnej dutine.

• vyšetrenie na okultné krvácanie je pozitívne

➢ Jej diagnóza? 

➢ Komplikácie? 



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



Crohnova choroba – transmurálny zápal (Ly, plazmocyty, makrofágy), granulómy, ulcerácie a fisúry, edém submukózy, neskôr 

fibróza steny čreva



Crohnova choroba čreva 



CROHNOVA CHOROBA
• chronický nešpecifický zápal až s tvorbou granulómov

• postihuje celú hrúbku steny čreva, segmentálne postihnutie

• postihuje prevažne terminálne ileum a/alebo hrubé črevo

• postihuje hlavne ženy, medzi 15-30r. života

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 – okúltne krvácanie, protilátky ASCA, CRP, FW

• zobrazovacie metódy – RTG, USG, CT

• endoskopické vyšetrenie – kolono, gastro, kapslová endoskopia



ZÁPALOVÉ OCHORENIE ČRIEV
INFLAMMATORY BOWEL DISEASE ( IBD ) 

Crohnova choroba ulcerózná 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, difuzny 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 karcinomu



KAZUISTIKA Č. 6

• 23. ročná žena trpí hnačkami viac ako 4 týždne. 
Stolica je mäkká, objemná, šedej farby. Za 
posledných pár mesiacov schudla 6 kg aj napriek 
tomu, že sa jej zvýšil apetít.

• fyzikálnym vyšetrením odhalíte stratu svalovej hmoty, 
značnú bledosť pokožky, zväčšené, nafúknuté brucho.

➢ Jej diagnóza? 

➢ Komplikácie? 



Chronický zápalový infiltrát v lamina propria, hyperplázia v kryptách, mnoho intraepitelových lymfocytov, subtotálna až totálna atrofia klkov





CELIAKIA

• enteropatia s chronickou zápalovou reakciou na proteín gliadín ( súčasť gluténu)

• genetická predispozícia (95% pacientov asociácia s HLA-DQ2)

• typická pre bielu rasu, môže sa vyskytnúť v akomkoľvek veku

• na definitívnu diagnónzu je potrebná biopsia z tenkého čreva a dôkaz protilátok

• v detskom a adolescentnom veku možno diagnostikovať celiakiu bez biopsie, u ktorých krvné testy 
preukázali 10-násobne zvýšené hodnoty protilátok anti-TTG, AEmA a pozitívnu genetiku.

• extraintestinálne prejavy – dermatitis herpetiformis, anémia, autoimunitné ochorenie

• histologické hodnotenie MARSH

Laboratórne parametre

• sérologicky dokážeme antitransglutaminázu (AntitTG) triedy IgA, endomyziálne protilátky (EMA), 
protilátky proti gliadínu (AGA) triedy IgA a IgG



FORMY CELIAKIE
❖ Klasická (typická) celiakia: prejavuje sa typickými tráviacimi ťažkosťami a zápalovými zmenami 
črevnej sliznice

❖ Subklinická (atypická) celiakia: prejavuje sa príznakmi, ktoré nemusia súvisieť s tráviacimi 
ťažkosťami. Biopsia však potvrdí zmeny na sliznici čreva

❖ Tichá celiakia: je asymptomatická, čiže pacient nepociťuje typické ťažkosti, no na črevnej sliznici 
prebieha zápal. Väčšinou ju lekár odhalí náhodou, pri riešení iného zdravotného problému

❖ Latentná celiakia: je rovnako, ako tichá, asymptomatická. Biopsia zväčša vychádza negatívne no 
organizmus tvorí protilátky proti endomýziu a tkanivovej transglutamináze

❖ Potenciálna celiakia: typické príznaky sa môžu, no nemusia prejaviť. Pre potenciálnu celiakiu je 
typický zvýšený počet intraepiteliálnych lymfocytov, ako i tvorba antiendomyziálnych, anti-
transglutaminázových protilátok.



KAZUISTIKA Č. 7

• 55. ročný pacient na kontrole sa sťažuje na únavu, 
nadúvanie brucha a stratu sexuálneho apetítu. 
Symptómy nastupujú postupne počas 
predchádzajúceho roka. 

• z anamnézy zistíte, že muž bol závislý na alkohole, 
momentálne je na liečbe - abstinuje

• fyzikálnym vyšetrením zistíte bolestivé, opuchnuté 
prsia, ascites, žlté sfarbenie sklér a kože, 
teleangiektázie na tvári

➢ Jeho diagnóza? 

➢ Komplikácie? 



Kožne zmeny pri cirhóze pečene



Cirhóza pečene



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





Cirhóza pečene (van Gieson)



CIRHÓZA PEČENE
• Prestavba lalôčikovej štruktúry na nodulárnu

Etiológia

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

• alkoholové 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),

• dlhotrvajúca venostáza - cirhóza v dôsledku venóznej kongescie

• autoimnitné poškodenie – primárna biliárna cirhóza

Komplikácie

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



KAZUISTIKA Č. 8

• 32. ročný privezený na urgentný príjem pre kŕčové 
bolesti brucha. Od narodenia syna pred 3 dňami 
udáva nevoľnosť, postupne sa stupňujúcu bolesť 
brucha, nechutenstvo, subfebrility (dnes už febrility
od rána), vracanie. 

• Fyzikálny nález na bruchu: prítomné „defense
musculaire“.

➢ Jeho diagnóza?

➢ Komplikácie?



Balserové nekrózy pri akútnej pankreatitíde



Akútna hemoragická nekróza pankreasu (HE)



Akútna hemoragická nekróza pankreasu (HE)

zápal

parenchým pankreasu

tuková nekróza

krvácanie



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 etylická pankreatitída

• pooperačná pankreatitída, po ERCP - akútna iatrogénna 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;



ZHRNUTIE

• Pleomorfný adenóm patrí medzi najčastejšie benígne nádory slinných žliaz

• Chronické gastritídy podľa vyvolávajúcej príčiny delíme na skupinu A, B, C

• Najčastejším histologickým typom malígneho nádoru žalúdka je adenokarcinóm

• Virchowova uzlina sa nachádza supraklavikulárne vľavo a typicky sa vyskytuje 
pri nádoroch v dutine brušnej

• Medzi zápalové ochorenie čriev patri ulcerózna kolitída a Crohnova choroba

• Ulcerózna kolitída typicky postihuje súvislý úsek rekta a hrubého čreva

• Crohnova choroba postihuje viaceré oblasti tenkého aj hrubého čreva

• Celiakia patrí medzi malabsorbčné syndrómy a je podmienená geneticky

• Fibrózna prestavba pečene – cirhóza – je výsledný proces mnohých ochorení 
pečene

• Akútna hemoragická pankreatitída je príkladom jednoduchej nekrózy a je to 
život ohrozujúci stav


