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Systémová patológia orofaciálnej oblasti 



Slinné žľazy 

• tuboalveolárna štruktúra 

• serózne (parotis), zmiešané a mucinózne (sublingualis) 

• komplikovaná štruktúra v závislosti od funkcie 

– Proteochylia 

– Mukochylia 

– Hydrochylia 





Sialoadenózy 

• nezápalové, nenádorové bilaterálne zdurenie slinných žliaz 

 

Príčiny – systémové ochorenia (DM, hyperthyreóza, 

avitaminóza, kachexia, hepatopatie) 

 

Histologický obraz – hypertrofia seróznych acinárnych buniek 

 

• Proteodyschylia – nedostatok bielkovín, vyčerpanie 

„sekrečných“ schopností slinných žliaz 

• Mukodyschylia – hlienová premena sekrečných buniek 

• Hydrodyschylia 

     ATROFIA ŽĽAZY 

     



Sialoadenitída 

• infekčná 

 bakteriálna 

 akútna (streptokoky, stafylokoky, ...) 

 chronická 

 vírusová (paramyxovírusy, CMV, ...) 

 

• neinfekčná 

 trauma, iradiácia, alergické reakcie 



Akútna bakteriálna sialoadenitída 

Etiológia – ascendentná infekcia (Stretococcus pyogenes, 

Staphylococcus aureus, ...) 

 

Predispozičné faktory – xerostómia 

 

Klinický obraz - teplota, únava,  

lokálny opuch a bolesť,  

začervenanie kože 

 



Chronická bakteriálna sialoadenitída (259) 

Etiológia – ascendentná infekcia 

 

Predispozičné faktory – obštrukcia vývodu, xerostómia 

 

Klinický obraz – mierny lokálny opuch, začervenanie okolo 

vývodu 

 

Histologický obraz – dilatácia duktov, hyperplázia dukt. 

epitelu, periduktálna fibróza, chronická záp. celulizácia 

  Küttnerov tumor (chronická sklerozujúca 

sialoadenitída) 

 

 











Mumps (Parotitis epidemica) 

Etiológia – paramyxovírus 

• kvapôčková infekcia 

• inkubačná doba 2 – 3 týždne 

• zdroj – chorý človek (2 – 3 dni pred  

nástupom príznakov, 6 dní po ich odoznení) 

               

Klinický obraz – teplota, únava, bolesti svalov, bolestivý 

opuch uni-/bilaterálny 

 

Komplikácie – orchitída, epididymitída (neplodnosť!!), 

meningoencefalitída, podráždenie pankreasu, poškodenie 

sluchu 



Mumps (Parotitis epidemica) 

Histologický obraz - hyperémia a edém interstícia 

                                    - zápalová celulizácia (Ly, plazmocyty)            

                                    - deskvamácia a deštrukcia epitelu duktov 

 

 

 



Sjögrenov syndróm (315) 

Etiológia - autoimunitné ochorenie s postihnutím slinných 

a slzných žliaz 

 primárny SS (sicca syndróm) – xerostómia, 

xeroftalmia 

 sekundárny SS - xerostómia, xeroftalmia + iné autoI 

ochorenie (RA, ...) 

 

Klinický obraz -  xerostómia (sťažené prehĺtanie, reč), 

xeroftalmia (pálenie, rezanie očí), nebolestivé bilaterálne 

zväčšenie slinných žliaz 

• malígny B – lymfóm!! 

 

 



Sjögrenov syndróm 

Diagnostika 

 - autoprotilátky 

 - sialografia a/alebo scintigrafia slinnej žľazy 

 - funkčné vyšetrenie slinnej žľazy 

  - očné vyšetrenie 

 - biopsia pery – malé slinné žliazky 



Histologický obraz  

deštruktívny lymfocytárny infiltrát  

atrofia až dlaždicová metaplázia epitelu acinov 

hyperplázia epitelu duktov     obliterácia lúmenu 

 







 

Benígna lymfoepiteliálna lézia 

(Mikulicz’s disease ) 

 
• pravdepodobne autoimunitné ochorenie 

 

Klinický obraz - pomalé uni - / bilaterálne zväčšovanie 

slinnej žľazy, nebolestivé, trvajúce roky 

 

Histologický obraz 

 skleróza 

 pruhy myoepiteliálnych buniek 

 lymfoidné tkanivo 







Sialolitiáza (316) 

Etiológia - obštrukcia vývodu sialolitom (fosforečnan 

vápenatý) 

 

• najčastejšie gl. submandibularis 

 

Klinický obraz - slinné koliky, náhle zväčšenie slinnej 

žľazy (najčastejšie počas jedenia) 

 

Komplikácie – sialoadenitída, sialokéla, emfyzém slinnej 

žľazy, nekróza slinnej žľazy 









Retenčná cysta (309) 

Etiológia - obštrukcia vývodu (sialolit, trauma, jazvenie, 

striktúra) 

 mukokéla, ranula 

 

 



Retenčná cysta 

Histologický obraz – cysta vystlaná epitelom dilatovaného 

vývodu 

 



Nádory slinných žliaz 

 
zriedkavé, najčastejšie gl. parotis 

 

Benígne 

 

• Pleomorfný adenóm 

• Monomorfný adenóm 
(bazocellulárny adenóm, 

  kanalikulárny adenóm) 

• Papilárny lymfomatózny 
cystadenóm (Warthinov tumor) 

• Onkocytóm (oxyfilný adenóm) 

• ... 

• Duktálny papilóm 

 

Malígne 

 

• Mukoepidermoidný karcinóm 

• Adenoidne cystický karcinóm 

• Karcinóm z acinóznych buniek  

 (adenokarcinóm) 

• Polymorfný low-grade 

adenokarcinóm 

• ... 



Pleomorfný adenóm (98) 

• gl. parotis, ženy, 30-60 r. 

• benígny 

 

Klinický obraz - pomalý rast, bez bolesti, deformujúci tvár 

 

Makroskopický obraz - nefixovaný, ohraničený, uzlovitý, tuhý 

 

Histologický obraz 

 fibrózne puzdro 

 epitelové štruktúry (myoepiteliálne bunky, epitelové bunky 

duktov) + stróma (mukoidná / myxoidná / chondroidná) 

(myxochondroepitelióm) 

 rast. vzor – ostrovčeky, pruhy, zriedkavo kribriformné a 

tubulárne štruktúry 

• časté recidívy!! ; možný malígny variant!! 









Carcinoma ex pleomorphic andenoma 

angioinvasion 







Monomorfný adenóm  
(bazocellulárny adenóm, kanalikulárny adenóm) 

 

• proliferácia epitelovej bunky jedného typu 

• vlastnosti podobné ako PA, zriedkavejšie recidívy 

 

Histologický obraz 

 bazocelulárny adenóm - kubické (po obvode) / bb. str. basale epidermy (v centre) 

                                             - väzivová stróma 

                                             - rast. vzor - ostrovčeky  

 

 kanalikulárny adenóm - kubické / cylindrické bunky duktov  

                                             - myxomatózna stróma s dilat. kapilárami 

                                             - rast. vzor - anastomozujúce povrazce 



Papilárny lymfomatózny cystadenóm (194) 

(Warthinov tumor) 

• gl. parotis, muži, nad 50 r. 

• benígny 

 

Klinický obraz – pomalý rast, nebolestivý 

 

Makroskopický obraz – nefixovaný, ohraničený, tuhý, cystický 

 

Mikroskopický obraz  

 epitelová zložka – dvojradový epitel (kub. + cylindrické 

bb.) 

 lymfoidné tkanivo so zárodočnými centrami 











Oxyfilný adenóm (Onkocytóm) 

• gl. parotis, nad 60 r. 

• benígny 

 

Makroskopický obraz – ohraničený, červenohnedý na reze 

 

Mikroskopický obraz – oxyfilné bunky (onkocyty) s granulovanou 

cytoplazmou 



Mukoepidermoidný karcinóm (325) 

• gl.parotis, ženy, 40 – 50 r. 

• malígny 

 

Klinický obraz – pomalý invazívny, deštruktívny rast, nebolestivý, 
metastázy, recidívy!! 

 

Makroskopický obraz – ako PA + cysty (s hnedou tekutinou), ulcerácie 

 

Histologický obraz 

 dobre diferencovaný - dlaždicové bb. + hlienotvorné bb. 

                                             - cysty, keratinizácia 

                                           

 málo diferencovaný - prevažne dlaždicové bb. 

                                      - cysty zriedkavé 

                                      - pleomorfia buniek, jadrová hyperchromázia 









Perineural invasion 



Alcian blue 



PAS 



Adenoidne cystický tumor (cylindróm) (324) 

• malé SŽ, stredný – vyšší vek 

• malígny 

 

Klinický obraz – pomalý bolestivý rast, paréza lícneho nervu!!, 

metastázy, časté recidívy 

 

Makroskopický obraz – zle opuzdrený, šedobelavej farby, prirastá k 

okoliu 

 

Mikroskopický obraz  

 myoepiteliálne bb. + bb. výstelky duktov 

 rast. vzor – kribriformné / tubulárne štruktúry; cystické 

formácie s mukoidným materiálom 

 perineurálne šírenie 









Perineural invasion 



Karcinóm z acinóznych buniek  

• gl.parotis, ženy, 50 r. 

• malígny (nízky stupeň malignity!) 

 

Klinický obraz – pomalý bolestivý rast, časté recidívy 

 

Makroskopický obraz - ohraničený, pohyblivý, koža nad ním 
nezmenená 

 

Mikroskopický obraz    

 veľké bb. s bohatou bazofilnou granulovanou cytoplazmou 

 rast. vzor – ostrovčeky, acinárne štruktúry 



IV. Ochorenia tonzily 



Akútna tonzilitída 

Etiológia – baktérie, vírusy 

 

Klinický obraz – teplota, kašeľ, bolesti hlavy, malátnosť, bolesť 

pri prehĺtaní, zväčšenie regionálnych LU, ... 

 

Makroskopický obraz – lokálny opuch, začervenanie, tvorba 

krýpt vyplnených hnisom 

 

Formy - katarálna, vezikulózna, pseudomembranózna, 

ulcerózna, gangrenózna forma 

 

Komplikácie – flegmóna, para- a retrotonzilárny absces 





Chronická tonzilitída (274) 

Etiológia - opakované ataky ak. tonzilitídy 

 

Makroskopický obraz – tonzily zmenšené/zväčšené, 

povrch rozbrázdený, zjazvovatený 

 

Mikroskopický obraz - hyperplastická a atrofická forma 





Chronická tonzilitída (274) 



Aktinomykóza (17) 

Etiológia – Actinomyces sp. vláknité baktérie 

 

• chronický granulomatózny zápal 

• tvorba abscesov a fistulácií 

 

Formy 

  cervikofaciálna 

  torakálna 

  abdominálna 

  pelvická 

 

 



Aktinomykóza - cervikofaciálna forma 

Klinický obraz - tvrdé zdurenie       absces        fistulácia 

                          - v hnise - sírovožlté granuly (drúzy)   

 

 



Aktinomykóza 

Histologický obraz (rovnaký pre všetky formy) 

 

granulómy  

  periféria – chron. zápalová celulizácia, obrovské bb., 

fibroblasty 

  centrum - absces tvorený PMNL a konglomerátmi 

baktérií (drúzy) 



vlákna Aktinomycéty 



Drúza 
Pyogenná 

membrána 

Kyjový výbežok 



Metenamínové 

striebro 


