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Peptický vred 

 

defekt, ktorý vzniká v dosahu kyslého 
žalúdočného sekrétu a preniká najmenej 

pod muscularis mucosae 

 

 

Odhaduje sa u  približne 5-10% populácie 



Peptický vred a baktéria? 



Khakoo AY et al.,Texas Heart Inst J, 2011) 

Poškodzujúce mechanizmy 

•HCl, pepsín 
•Chronická inf. HP 
(podporuje produkciu HCL) 
•Lieky (NSAID, aspirin 
kortikoidy...) 
•Fajčenie (znižuje 
bikarbonáty),  
•Alkohol (max. 6 g denne) 
•Psychicky záťažové situácie 

Odolnosť sliznice 

•Hlien (ni ci ho aspirin, NSAID, 
alkohol, soľ) 
•Prekrvenie (pokojné stravovanie) 
•Bikarbonáty 
•Obnovujúci sa epitel 
•Ochranný vplyv prostaglandínov 

Defekt sliznice ako dôsledok nerovnováhy 



Lieky 

• Pravidelne NSAID  

    -asi 50% pac má poškodenie mukózy, 

    --asi 30% má na endoskopii vredy,  

    ----asi 5% má GIT symptómy  



Typy buniek v mukóze 

žalúdka 



Parietálne bunky (produkujú 

HCL a IF) 
Produkujú HCl ako odpoveď na histamín (cez H2  

receptory), acetylcholín (M3 receptory) a gastrín 

(gastrínové receptory) 

 



Hlavné bb (pepsinogén) 

• GASTRÍN z G bb ( v antre) stimuluje 

tvorbu HCL, IF  z parietálnych bb a 

pepsinogénu z hlavných bb 

• Stimulus pre gastrín sú proteíny, 

alkalizácia, vagálna stimulácia 

 



Akútna gastritída a  peptický vred - 

psychicky záťažové situácie 

• po polytraumách,  

• po ťažkých operáciách,  

• po popáleninách… 

• pacienti na JIS - prevencia 

 
         

Stresové vredy majú akútny charakter, neprechádzajú do 

chronicity 



S narastajúcím vekom NARASTÁ  

kolonizácia infekciou HP   

 



Epidemiologické štúdie - klesajúci trend vo 

výskyte a mortalite v ostatných 20–30 rokoch 



Starecké vredy 

• Cievne, trofické 

• Karenčné vplyvy 



Klinické prejavy peptických 

vredov  
• Duodenálne -  pocit hladu, bolesť v noci 

• Gastrické  - postprandiálna abdominálna 

bolesť, nauzea, vracanie, chudnutie  

 

- Starší – miernejšie symptómy/ asymptomatickí  



Objav Helicobacter pylori, 1979 

„Modrá vrstva prekrývajúca krátery vredov???“ 

Vredy nie sú len dôsledkom krehkosti psychického 

stavu, štipľavých jedál a žalúdočnej kyseliny… 

 

           Barry Marshall a Robin Warren 



HP 

 

• znižuje rezistenciu sliznice žalúdka 

proti pôsobeniu HCl kyseliny a pepsínu 

• obsahuje ureázu 

• využíva adhezívne molekuly 



              HP 

     gastrín 

somatostatín 

Zníž. pH duodenálneho 

obsahu duodenitída vred 

gastritída vred 



 
Prevalencia  infekcie HP podľa 

veku  

 
U nás približne  u 5% u detí, 

Okolo 40% nad 55 rokov 



   U väčšiny ľudí s  H. pylori je inf 

bezpríznaková a  nevzniknú vredy 



   Počet vredov pozitívnych  na HP sa u nás 
znižuje     

 

                             90te roky  - 60%,  

                             súčasnosť -  20% 



Zápal asociovaný s HP môže viesť  

- hypochlorhydrii    alebo  

- hyperchlorhydrii 

 

Účinky prostredníctvom cytokínov 



HP  
 

• Gramnegatívna baktéria s ureázovou aktivitou 
– vznik cytotoxického amoniaku (spôsobuje 
apoptózu), riziko jatrogénneho prenosu 
nepravdepodobné   

• Cesta prenosu – oro-orálna, fekálno- orálna., 
(mačky, psy ?..) 

• Najnebezpečnejšie kmene s expresiou génov 
kodujucich CAGA (cytotoxic associated protein) 
a VACA (vacuolating toxin), následkom je 
väčšia expresia prozápalových IL8, IL1β 

 

 



HP 

- exprimuje adhezíny -  BabA, OipA  



HP 
 

• Pangastritída – riziko žal. vredov 

• Antrálna gastritída (10-15%) – riziko  
duodenálnych vredov 

 



 

 Infekcia H. pylori nie je nevyhnutnou 
podmienkou pre vznik vredu 

 

VREDOVÁ CHOROBA - ak je peptický vred s 
preukázanou infekciou HP a iné faktory 

sú nevýznamné  

      



Pozitívny trend v prevalencii HP vo 

vyspelých krajinách 
 

 klesajúca prevalencia infekcie  

H. pylori  

so zlepšujúcou sa soc-ekonomickou 
situáciou 

      



Akútna infekcia HP je obvykle sprevádzaná 
dyspeptickými  problémami 

 



Vývoj chronickej gastritídy pri 

infekcii HP 
• Pri postihnutí antra žalúdku sa vyvíja do 

hyperstimulácie, nadmernej acidity a 
metaplázie sliznice v duodene 
s rozvojom duodenálnych vredov.  

• Rozšírenie gastritídy na celý žalúdok 
môže postupne viesť k hypoacidite a k 
vývoju atrofických zmien sliznice, 
metaplazii a žalúdočným vredom 



Chronická infekcia HP a 

nádory 
• zvyšuje riziko vývoja karcinómu žalúdka 

• H. pylori je zodpovedný za viac než 90 % 
žalúdočných MALT lymfómov. 

 



   Možnost, že by u časti nositeľov Hp  

    (5 – 10 % ?) mohla byť táto baktéria 

    „normálnym“ článkom fyziologických 
funkcií žalúdka, vedie v ostatnej dobe k 
opatrnejšiemu posudzovaniu 
problematiky. 

 



 

HP a iné ochorenia 

Asociácia infekcie HP 
• Preukázaná so sideropenickou anémiou a 

idiopatickou trombocytopenickou 
purpurou.  

• Predpokladaná pri kožných problémoch – 
chronický pruritus, urtikaria a rosacea.  

• Diskutabilná u ochorení z oblasti dýchacieho 
systému, neurodegeneratívneho alebo 
metabolického charakteru 



Nevyšetrovať osoby, ktoré v prípade 

pozitivity HP neplánujeme 
eradikovať. 

 



V liečbe vredov sa dominantne využívajú 

inhibítory protónovej pumpy PPI 

Omeprazol, esomeprazol... 



Eradikácia HP 

   Najprínosnejší efekt liečby je možné  
predpokladať: 

• u symptomatických pacientov  

• u jedincov so  zvýšeným rizikom vývoja 
Ca žalúdka (rodinná anamnéza) alebo po 
liečbe Ca 

• ak je potrebné dlhodobé užívanie NSAID, 
kys. acetylsalicylovej 



Spontánna eliminácia HP 

• Bola pozorovaná u detí 

• U dospelých extrémne zriedkavá, 
nepresvedčivé údaje 



Komplikácie peptického vredu 

• krvácanie,  

• perforácia,  

• penetrácia,  

• stenóza pyloru alebo bulbu. 

 



Krvácanie 

• Skryté  

• Manifestné s hematemézou (vracaním krvi) 

    a melénou (čiernou stolicou pri krvácaní z 

hornej časti GITu).  

    

   Vyšetrenie krvného obrazu (nález mikrocytovej 

anémie) a okultného krvácenia v stolici ! 

Normálna hodnota Hb nevylučuje krvácanie,  

    k hemodilúcii  dochádza neskôr. 



Perforácia  

• náhla príhoda brušná 

• vedie k ohraničenej alebo difúznej peritonitíde 



Penetrácia 

• najčastejšie do hlavy pankreasu pri vrede na 

zadnej stene duodenálneho bulbu.  

• Bolesť nadbrušku vyžaruje medzi lopatky 

• Prip. ďalšie známky sekundárnej akútnej 

pankreatitidy. 

 



Stenóza pyloru a bulbu 

• Porucha pasáže s vracaním 

• Distenzia žalúdka 

• Viditeľná peristaltika pri aspexii 



Črevná nepriechodnosť 



ENS a mikrobióm v čreve 

 

Viac ako 90% serotonínu a 50% dopamínu sa 

nachádza v bb čreva 



Ileus klinický syndróm 

   abnormálna   intestinálna motilita vedie 

 

• k autodigescii intestinálnej mukózy   

• intestinálnej inaktivite 

• vodnej a elektrolytovej dysbalancii 



   Prerušenie normálnej intestinálnej motility 

aborálnym smerom neznamená ileus 

 



Odlíšenie obstipácie a 

intestinálnej obštrukcie 

Obstipácia 

• Anamnéza vyprázdňovania 

• Anorexia 

• Nauzea bez vracania 

• Atypická bolesť 

• Atypický  RTG nález 

Intestinálna obštrukcia 

• Akútny začiatok 

• Abdominálna distenzia 

• Typická bolesť 

• Vracanie 

• Typický RTG nález 



Rozdiely obstipácia vs ileus 

Obstipácia 

 

Menej ako 3krát/týžd 

dehydratácia, hladovanie, lieky 

(opioidy, antidepresíva...), 

kolitída, DM, depresia, 

hypotyreóza, hemoroidy, 

neurologické, nedostatočný 

pohyb, nádor 

Intestinal  obstruction 

• Acute 

• Abdominal distension 

• Typical pain 

• Vomiting 

• Typical X ray 



Ileus 

• Postobštrukčný  

• Pseudoobštrukčný (bez  intestinálnej motility) 



Príčiny obštrukcie  

• Adhézie 40% 

• Hernia 15% 

• Tumory 15% 

• Zápalové stenózy/ diverkulitída 15% 

• Kamene 

• Stolica 

• Volvulus/Intususcepcia... 



Pseudoobštrukcie 

• Postoperačná (nielen abdominálne) 

• Sepsa 

• Peritonitída 

• Radiácia 

• Ischémia čriev 

• Myopatické  

• Neuropatické, Parkinson  

• Lieky (opiáty, narkotiká, cytostatiká..) 



Ischemická kolitída  

• ATS 

• Znížená perfúzia 

• Hyperkoagulácia 

 



Pankreatitída 

 
 



Choroby exokrinného 

pankreasu. 



Pankreas 



 

 

 

Exokrinné tkanivo –cez ductus 

pancreaticus do duodena 



Poruchy sekrécie pankreasu 
 

 

• akútne alebo chronické pankreatitídy 

• tuková degenerácia pankreasu 

• toxické poškodenie (napr. alkoholizmus) 

• nádory (najčastejšie karcinóm) 



sekrečné bunky acínov 

 

Enzýmy trávenia proteínov – trypsín, chymotrypsín, 

        

karboxypeptidázy, elastázy,     

    nukleázy 

 

 - cukrov – α-amyláza 

 

 - tukov – lipáza, kolipáza, fosfolipáza,  

Proteolytické enzýmy vyžadujú aktiváciu 

enterokinázou, trypsínom. 

Pankreatická šťava 



         Regulácia pankreatickej sekrécie 

 
- neurohumorálna regulácia: 

 - nervový systém:  parasympatikus stimuluje 

sekréciu; SP – inhibuje 

 - hormonálne - sekretín, CCK  (stimulujú sekréciu 

tekutej zložky aj enzýmov) 



Mutácie – ako príčina pankreatitídy 

 

• génu pre katiónový trypsinogén (PRSS1 génu) 

 

• génu pre inhibítory trypsínu (SPINK1 génu 



Akútna pankreatitída 

Klinické prejavy 

- bolesť v  epigastriu 

- nauzea a vomitus 

- ascites 

- ikterus 

- môže viesť k renálnej insuficiencii, hypovolémia, 

hypotenzia, cirkulačný šok 

 

- ARDS - tachypnoe a hypoxémia 

- poruchy CNS = pankreatická encefalopatia  

 



Akútna pankreatitída 

cholecystolitiáza a abúzus alkoholu 

-ďalšie : 

– ERCP, abdominálne a iné chirurgické operácie, 

kardiopulmonárny by-pass 

•Trauma  

•Ischémia 

•Neoplazmy (napr. Ca pankreasu) 

•Spazmus Oddiho sfinktera 

•Lieky  

•Toxíny – parathion, jed škorpióna 

•Hyperlipidémia 

•Hyperkalciémia 

•Mikroorganizmy - vírusy (napr. mumps a Coxsackie B vírusy, 

HIV); baktérie (napr. Salmonella a Shigella); parazity (napr. 

Ascaris lumbricoides) 

•Genetické príčiny - hereditárna pankreatitída; cystická fibróza 

•Vaskulitídy (napr. systémový lupus erythematosus a polyarteritis 

nodosa), Gravidita 

Etiológia akútnej pankreatitídy 
 



Mutation in trypsinogen gene 

Cholelithiasis 

Alcohol 

Hyperlipidemia 

Pancreatic trauma 

Drugs 

TGF-β 

IL-6 

PDGF 

IL-1β 

Macrophages 
Neu 

TNFalfa 

Recruitment of Leu 
 

Quiescent PSCs                    Activated PSC 

IL-6 

 

PDGF 

 

IL-1β 

   Fibrosis 

   Manohar M et al World J Gastrointest Pharmacol Ther 2017 

Pancreatic stellate cells 



Akútna pankreatitída 

Patogenéza AP a cytokíny 

• AP vedie k cytokínovej dysbalancii 

 

TNF-α, interleukíny IL-1, IL-6, adhezívne molekuly, 

komplementový, koagulačný systém a ďalšie špecifické 

produkty makrofágov 

 

- multiorgánova dysfunkcia až orgánové zlyhanie 

- SIRS pri AP (IL-1, TNF-α, IL-6 a IL-8) 

- hladiny IL-1 a TNF-α korelujú s poškodením acinárnych 

buniek 



Akútna pankreatitída 

•Mierna forma AP (edematózna, intersticiálna) 

•Ťažká forma AP (nekrotická, hemoragicko-

nekrotická) – život ohrozujúca...  

 

 

Rozsah pankreatickej nekrózy koreluje so 

závažnosťou ochorenia !!! 
 



AP 

Interstitial 

80% 

Necrotizing 

20% 

Transient  

organ  

failure 

Permanent 

organ 

failure 

Transient  

organ  failure, 

Fluid 

accumulation 

Re- 

soluti

on 

Sterile  

 

necrosis 

Infected  

necrosis 

 10% 

30% 



Akútna pankreatitída 

AP a endotel 

- zvýšená kapilárna permeabilita v pankreatickej aj 

systémovej cirkulácii 

- faktory - ET-1, NO, PAF 

• bradykinín a TXA2 - v skorej fáze miernej formy AP, 

zvyšujú kapilárnu permeabilitu a adhéziu leukocytov 

• pri progresii ochorenia - adhezívne molekuly ICAM a 

PECAM-1 

(hladiny korelujú s histologickou závažnosťou AP a mierou 

leukocytovej infiltrácie pankreasu) 



Akútna pankreatitída 

 

poškodenie mikrocirkulácie sa považuje za 

dôležitý bod v patogenéze ťažkej AP 
 



Akútna pankreatitída 

AP + koagulačný systém a viskozita krvi 

- intravaskulárna trombotizácia v poškodenom 

pankreatickom tkanive 

- trombóza v oblasti lienálnych vén 

- trombotická mikroangiopatia 

- ↑ hladiny fibrinogénu, D-diméry 

 

Dochádza ku hyperkoagulačnému stavu s aktiváciou 

fibrinolýzy  

 



Akútna pankreatitída 

Komplikácie akútnej pankreatitídy 
 

Systémové komplikácie AP 

 

 

Najzávažnejšie sú poruchy: 

- cirkulačného systému (hypotenzia, sepsa, septický šok, IM) 

- renálneho (renálna insuficiencia) 

- respiračného (ARDS, atelektázy, pneumónia) 

- hemokoagulačného systému (diseminovaná intravaskulárna 

koagulácia) 



Dg pankreatitídy 

• Zvýšená amyláza 

• Zvýšená lipáza 

• Prechodná glykozúria a 

hyperglykémia 

• Zvýšený počet Leu 

• Zvýšený bilirubín 

• Znížené kalcium  

    v krvi 

 - CT a UZV 

    endoskopia 

      



Liečba akútnej pankreatitídy 

• i.v. náhrada elektrolytov,  proteínov, tekutiny 

• Transfúzia krvi 

• Odsávanie nazogastrickou sondou – znižuje distenziu 
žalúdka a inhibuje pankreatickú sekréciu 

• Lieky proti bolesti 

• Antagonisti histamínu na zníženie HCl 

• ATB 

• Anticholinergiká 

• Inzulín na úpravu hyperglykémie 

• Chirurgický zásah – pre odstránenie obštrukcie... 



Acute Pancreatitis Pathogenesis 

Duct obstruction Cellular Injury 

 

     edema 

 Blood 

flow 

Ischemia 

Proenzymes + 

Hydrolases released 

Enzymes 

activated 

Acinar cell injury 

Intracellular 

enzyme 

activation 
Activated Enzymes 

Interstitial Inflammation 

+ edema 

 

       

proteolysis fat necrosis hemorrhage 

Acute Pancreatitis 



Chronická pankreatitída 

- v posledných rokoch evidentný vzostup 

- trvale progredujúci stav – progresívna fibrogenéza, 

exokrinná nedostatočnosť 

- terminálna štádium - endokrinná nedostatočnosť 

Choroby pankreasu – 

lokalizácia bolesti 



Chronická pankreatitída 

Etiopatogeneze chronickej pankreatitidy 

 

Alkohol 
 

4 hlavné hypotézy o úlohe alkoholu pri ChP 

- tuková degenerácia acínov alkoholom 

- poškodenie acínov oxidačným stresom, ischémiou 

- deštrukcia acínov duktálnou HT 

- fibrózne zmeny (hojenie) 

 

• výživa (chudobná na proteíny, bohatá na tuky) 

• fajčenie 

 



Chronická pankreatitída 

Etiopatogeneze chronické pankreatitidy 
 

• genetické faktory 
 

- cystická fibróza a jej gén (nie solitárne ale prítomnosť 

dalšieho /ďalších rizikových faktorov) 

- hereditárna forma chronickej pankreatitídy – génové 

mutácie pre kationický trypsinogén; výrazné riziko 

karcinómu pankreasu 



Chronická pankreatitida  

klasifikace TIGAR ) 

• Toxická (alkohol, urémia, lieky) 

• Idiopatická  

• Genetická (hereditárna) 

• Autoimunitná 

• Recidivujúca  

• Obstruktivna 

 

 Autoimunitna indukovaná chronická pankreatitida /AIP/ 

- prítomnosť protilátok, ↑ gama globulín, ↑ IgG4 v sére aj 

tkanive pankreasu 



Chronická pankreatitída 

Klinický obraz 

 

- bolesť – pretrvávajúca niekoľko hodín až dní 

- po jedle (strach pacienta prijímať potravu) 

- strata hmotnosti 

- hypoproteinémia, hypoalbuminémia 

- obraz pankreatického malabsorbčného syndrómu 

- ikterus - obštrukčný charakter 

- pokročilé formy pankreatický diabetes 

- ťažšie formy – zmeny stolice 

- pankreatický ascites 

- hydrothorax 




