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Žalúdočný vred (64)

• erózia = defekt nepresahujúci lamina muscularis mucosae

• ulcus = defekt presahujúci lamina muscularis mucosae

• 70% prox. duodenum (ml., ♂), dist.žalúdok

Protektívne faktory

Hlien

HCO3 –

Regenerácia epitelu

Neutralizácia slinami

PGE

Dobré prekrvenie

Agresívne faktory

HCl

Pepsín

H.pylori

Nikotín

Alkohol

Lieky

Stres
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Žalúdočný vred (64)

KO: bolesť v epigastriu (Ž-po jedle, chudnutie, D-nalačno, zvýšenie váhy)

DG: GFS, dôkaz H.pylori (dychový test, ureázový test, serológia, kultivácia, 

histológia)

TH: liečba H.pylori, zníženie acidity (blokátory PP, H2, antacidá), PG, chirurgia

• akútny vred – okraje v niveau, okolo akútny zápal (PMNL), spodina tkanivový 

detritus, hematín

• chronický vred – okraje nad niveau, valovité, tuhé (ulcus callosum) okolo 

chron.zápal, spodina tkanivový detritus, fibrinoidná nekróza, granulačné tkanivo, 

jazvovité tkanivo
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Žalúdočný vred (64)

komplikácie:

• krvácanie

 malé krvácanie - nahlodanie malej cievy na spodine všetkých vredov (možnosť 

diagnostiky – test na okultné krvácanie); pri chronických stratách krvi vznik 

anémie

 ťažké krvácanie – nahlodanie väčšej cievy pri penetrácii vredu – zvracanie krvi / 

meléna; môže končiť smrťou

• obštrukcia – najmä chronické vredy; vyhojenie jazvou môže spôsobovať stenotizáciu

pyloru alebo dvanástnika

• perforácia – do dutiny; vznik pneumoperitonea, peritonitídy alebo subfrenického abscesu

• penetrácia – preniknutie vredu do iného orgánu (najčastejšie pankreas)

• malígna transformácia – cca 1 % chronických vredov žalúdka, duodenálne vredy NIKDY



Akútny vred žalúdka

akútny vred

• veľkosť 1 – 2 cm

• červená spodina

• okraje v úrovni 

okolitej sliznice



Erozívna gastritída

početné erózie s akútnym krvácaním



Vred žalúdka s masívnym krvácaním

perforovaný vred

akútny vred s 

masívnym krvácaním –

natrávená krv (čierna)



Chronický vred 

chronický vred

• veľkosť 1 – 10 cm 

(niekedy aj viac)

• farba spodiny je 

rovnaká ako farba 

okolitej sliznice

• okraje tuhé valovité, 

vyčnievajúce nad 

okolitú sliznicu



Chronický penetrujúci vred 

chronický penetrujúci vred



Penetrujúci chronický  vred žalúdka

chronický penetrujúci vred



Perforovaný chronický vred žalúdka

chronický perforovaný vred



Následok perforácie žaludočného vredu – akútna peritonitída

akútna peritonitída:

• seróza črevných kľučiek je 

hyperemická (červená)

• na seróze sa nachádzajú lepkavé 

bledožlté povlaky

• v dutine sa nachádza žltohnedá 

tekutina – žalúdočný obsah

hyperemická seróza s povlakmi



Žalúdočný vred – HE (Histotopogram)

sliznica

sliznica

lamina muscularis mucosae

lamina muscularis mucosae

vred



Chronický vred s eróziou cievy a následným trombom – FH (Histotopogram)

trombus

pankreas

cieva

pankreas



Žalúdočný vred – HE

lamina muscularis mucosae

sliznica

vred

• na spodine vredu sú viditeľné 

stopy po krvácaní 

(hrdzavohnedý pigment) a 

tkanivový detritus
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Chronická gastritída (216)

• hypertrofická / atrofická

• typ A – zriedkavé, autoAb, corpus a fundus, perniciózna anémia, Ca!!!

• typ B – H.pylori, antrum, ulcus...Ca!!!

• typ A/B – najčast., chemickotoxická (NSAID, reflux žlče)

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

skleróza strómy, intestinálna metaplázia



Chronická gastritída - HE

mohutná zápalová celulizácia - Ly



Chronická gastritída - HE

mohutná zápalová celulizácia - Ly



Chronická gastritída s intestinálnou metapláziou - HE

intestinálna metaplázia



Chronická gastritída s intestinálnou metapláziou – alc.modrá

intestinálna metaplázia



Chronická gastritída – HP pozitivita

Helicobacter pylori

• špirálovitá paličkovitá 

gram-negatívna baktéria



Chronická gastritída – HP pozitivita

Helicobacter pylori

• špirálovitá paličkovitá 

gram-negatívna baktéria



Chronická gastritída – HP pozitivita

Helicobacter pylori – invázia do žliazok
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Chronické zápalové ochorenia čreva - nejasná etiológia, ml.

Morbus Crohn

• terminálne ileum (celý GIT, mimo GIT)

• segmentálny zápal celej hrúbky steny

Colitis ulcerosa (250)

• rektum a HČ

• konfluujúci zápal mukózy a submukózy

KO:

bolesti brucha

hnačky

extraintestinálne prejavy

KOMPLIKÁCIE: 

v oblasti appendixu

zriedkavo krvavé

zriedkavé

nad symfýzou, tenezmy

krvavo-hlienové

časté

fistuly, abscesy

stenóza čreva, ileus

malabsorpcia

perforácia čreva

Ca

toxické megakolon

masívne krvácanie do GIT

Ca!!!
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Chronické zápalové ochorenia čreva

Morbus Crohn

• terminálne ileum (celý GIT, mimo GIT)

• segmentálny zápal celej hrúbky steny

Colitis ulcerosa (250)

• rektum a HČ

• konfluujúci zápal mukózy a submukózy

DG:

RTG

kolonoskopia

histológia

•dlaždicový reliéf, fistuly, 

stenózy

•solitárne ulcerácie, 

fistuly, stenózy

•granulomatózny zápal

•zubkovité defekty, 

vymiznuté haustrá, 

pseudopolypy 

•krvácanie, splývajúce 

ulcerácie, pseudopolypy, 

vymiznuté haustrá

•kryptové abscesy



Ulcerózna kolitída

ulcerácie

hyperplastická sliznica - pseudopolypy



Ulcerózna kolitída

hyperplastická sliznica - pseudopolypy

ulcerácie



Ulcerózna kolitída – HE (Histotopogram)

pseudopolypy –

dáždnikového 

tvaru so snahou o 

prekrytie ulcerácií

ulcerácie



Ulcerózna kolitída – HE (Kryptový absces)

kryptový absces

• krypta vyplnená PMNL



Crohnova choroba

sliznica

mohutný 

zápal

hlboká fisúra

sliznica



Crohnova choroba

sliznica

fisúra

hojné PMNL v okolí fisúry

mohutná zápalová 

celulizácia – prevažne Ly



Crohnova choroba

aktivácia lymfatického systému
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Adenokarcinóm hrubého čreva (47)

• vyšší vek, RF – gen. (FAP, HNPCC), vonk.prostredie (alkohol, fajčenie, 

strava chudobná na vlákninu a bohatá na tuky), adenomatózne polypy, 

colitis ulcerosa

• rektum, sigma

• KO: 

• asympt., striedanie hnačiek s obstipáciou, krv v stolici, bolesti brucha, 

meteorizmus, ↓m, palpovateľný Tu, ileus

• DG:

• kolonoskopia, RTG , staging

• prevencia!!! - po 45 r. 1x ročne per rectum + vyšetrenie stolice na 

okultné krvácanie (OK)



Adenokarcinóm hrubého čreva

nádor

• neostro ohraničený, 

tuhý bledosivý útvar

• miskovitý tvar = tuhé 

valovité, nad okolie 

vyčnievajúce okraje, 

centrum prepadnuté 
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Adenokarcinóm hrubého čreva (47)

• mikro:

 hlienotvorba

 tubulárne štruktúry (rôzne diferencované) s početnými atypiami

 atypické mitózy

 infiltrácia do svaloviny resp. tukového tkaniva



Adenokarcinóm hrubého čreva – HE

karcinóm

normálna sliznica



Adenokarcinóm hrubého čreva – HE

atypické tubulárne štruktúry 



Adenokarcinóm hrubého čreva – HE

normálna sliznica karcinóm

atypické tubulárne štruktúry 

tvorené bunkami s pleomorfiou 

jadier, so stratou bazálnej 

polarity 

jadrá na báze

strata bazálnej 

polarity



Adenokarcinóm hrubého čreva – HE

nádorové bunky:

• pleomorfia jadier

• viditeľné jadierka

• strata bazálnej polarity 

(fyziologicky sú jadrá 

uložené pri bazálnej 

membráne, v nádore 

sú „vycestované“ v 

rôznej výške bunky)

viditeľné jadierka
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Chronické hepatitídy (136, 218)

• viac ako 6 mesiacov trvajúci zápal pečene

• najčastejšie vírusová etiológia, iné infekcie, autoimunitné, metabolické, 

toxické látky – alkohol, lieky

• komplikácie – cirhóza, hepatocelulárny Ca

• DG: 

• pečeňové E, Bi, albumín, faktory zrážania

• serológia (HBsAg, anti-HCV), PCR

• USG

• histológia po punkcii



Chronické hepatitídy (136, 218)

• makro: červenohnedá, zväčšená, jemne zrnitá, ostré okraje

• mikro:

 nekrózy hepatocytov

 piecemeal nekrózy (ako vyžraté moľami)

 lymfoplazmocytárny infiltrát

 steatóza

 fibróza

 Malloryho hyalín

 regresívne zmeny žlčovodov

 aktivácia Kupferových bb.

• HBsAg + a HBcAg + (imunohistochemický dôkaz)

PATOLÓGIA ŽALÚDKA A ČRIEV. 

OCHORENIA PEČENE, ŽLČNÍKA A PANKREASU, KARCINÓM ĆREVA.



Chronická hepatitída - HE

nekróza 

hepatocytov + 

zápalová 

celulizácia



Chronická hepatitída - HE

zápalová celulizácia

hepatocyt obkolesený 

zápalovými elementami, 

ktoré sa doňho „zahryzávajú“ 

= piecemeal nekróza



Chronická hepatitída - HE

hepatocyty s 

piecemeal nekrózami

zdravé hepatocyty
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Cirhóza pečene (62, 63)

• progredujúca irreverzibilná deštrukcia parenchýmu pečene s proliferáciou 

spojiva a následovnou prestavbou vo forme regeneračných uzlíkov 

• alkohol, HBV, HBC, autoI, metabolická, biliárna, kardiálna, toxická

• KO:

• kožné (ikterus, pavúčikovité névy, palmárny/plantárny erytém...)

• endokr. (gynekomastia, poruchy menštruácie)

• foetor ex ore

• hypokoagulačný stav, edémy

• KOMPLIKÁCIE:

• portálna hypertenzia 

(ezofageálne varixy, ascites, hypersplenizmus)

• hepatálne zlyhanie, encefalopatia, Ca

• DG:

• lab.

• USG, biopsia pečene



Cirhóza pečene

pečeň:

• tuhá

• so zaoblenými 

okrajmi

• na povrchu aj reze s 

uzlovitou prestavbou

• bledšia 

(bledosivohnedej

farby) v dôsledku 

množenia väziva



Mikronodulárna cirhóza pečene

cirhóza podľa veľkosti uzlov:

• makronodulárna (nad 3 mm)

• mikronodulárna (do 3 mm)

• zmiešaná (oblasti s mikro- aj 

makronodulárnym vzhľadom)



Mikronodulárna cirhóza pečene

uzly (noduly)



PATOLÓGIA ŽALÚDKA A ČRIEV. 

OCHORENIA PEČENE, ŽLČNÍKA A PANKREASU, KARCINÓM ĆREVA.

Cirhóza pečene (62, 63)

nekróza regenerácia s proliferáciou väziva         prestavba parenchýmu pečene    

• mikro:

 fibróza (väzivové septá) (P-P, P-C, C-C premostenia)

 pseudolobuly (uzly / noduly) rôznej veľkosti (v. centralis chýba / je 

excentricky uložená)

 žlčnové kanáliky a pakanáliky (neluminizované žlčovody) – vo 

väzivových septách



Cirhóza pečene - HE

väzivové septá so žlčovými 

kanálikmi a pakanálikmi

uzly (noduly)



Cirhóza pečene - HE

uzol

uzol

väzivové septum so žlčovými 

kanálikmi a pakanálikmi

pakanálik (nemá lúmen)

kanálik (má lúmen)



Cirhóza pečene - HE

žlčové jazierko

uzol



Cirhóza pečene - FH

väzivové septá



Cirhóza pečene – van Gieson

väzivové septá
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Chronická cholecystitída (99)

• konkrementy + baktérie (streptokoky, Escherichia coli)

• makro: zmenšený / zväčšený, stena zhrubnutá / stenčená; niekedy sa do 

steny ukladá Ca – vzniká porcelánový žlčník

• mikro:

 zhrubnutá svalovina

 zmnoženie väziva

 lymfocytárny infiltrát

 vchlípenie epitelu hlboko do svaloviny (Rokitansky-Aschoffove

sínusy)



Chronická cholecystitída

zhrubnutá 

svalovina

Rokitansky –

Aschoffove 

sínusy



Chronická cholecystitída

lymfocyty

Rokitansky –

Aschoffove 

sínusy



Cholesterolóza žlčníka

„jahodový žlčník“ 

(sliznica pripomína nezrelú 

zelenú jahodu)

• na sliznici sú početné žlté 

plastické „škvrnky“



Cholesterolóza žlčníka – HE

cholesterolóza vzniká v dôsledku 

zvýšeného ukladania 

cholesterolu v sliznici žlčníka a 

jeho fagocytovania makrofágmi 

so vznikom penovitých buniek

penovité bunky = 

bunky s 

penovitou 

cytoplazmou 

preplnenou 

cholesterolom



Cholesterolóza žlčníka – HE

penovité bunky
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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)

• biliárna, alkohol, iné

• KO:

• pásovitá intenzívna bolesť pod RO

• t, nauzea, vomitus

• ascites, peritoneálne dráždenie (defens, meteorizmus, subileus)

• KOMPLIKÁCIE:

• DIC

• absces, pseudocysta

• trombóza v.portae, v.cava

• edématózne presiaknutý, zdurený, krvácania, nekrózy parenchýmu a tuku 

(Balserové nekrózy)

• nekrózy parenchýmu a tuku, hemorágie, polymorfonukleárne leukocyty
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Akútna hemoragická nekróza pankreasu (130)

• makro: edématózne presiaknutý, zdurený, krvácania, nekrózy

parenchýmu a tuku (Balserove nekrózy)

• mikro:

 nekrózy parenchýmu a tuku

 hemorágie

 polymorfonukleárne leukocyty



Akútna hemoragická nekróza pankreasu (akútna pankreatitída)

Balserove nekrózy 

tuku = ložiská 

bledo- až 

tmavožltej farby, 

niekedy kriedovité



Akútna hemoragická nekróza pankreasu (akútna pankreatitída)

incipientná (počínajúce) akútna 

pankreatitída s drobnými kriedovitými 

Balserovými nekrózami tuku



Akútna hemoragická nekróza pankreasu (akútna pankreatitída)

krvácania



Akútna hemoragická nekróza pankreasu (akútna pankreatitída)

PMNL

Balserove 

nekrózy tuku 

(tukové bunky sú 

bez jadier, 

cytoplazma sa 

farbí ružovo)

nekrotické 

tkanivo 

pankreasu



Akútna hemoragická nekróza pankreasu (akútna pankreatitída)

vitálny 

pankreas

nekróza 

(nekrotická 

drvina)



Akútna hemoragická nekróza pankreasu (akútna pankreatitída)

PMNL

Balserove 

nekrózy tuku 

(tukové bunky sú 

bez jadier, 

cytoplazma sa 

farbí ružovo)

tkanivo 

pankreasu



Akútna hemoragická nekróza pankreasu (akútna pankreatitída)

Balserove 

nekrózy tuku 

(tukové bunky sú 

bez jadier, 

cytoplazma sa 

farbí ružovo)


