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1 PATOFYZIOLÓGIA TRÁVIACEHO TRAKTU 
 

Anton Vavrečka 

1.1 Pažerák 

1.1.1 Všeobecná patofyziológia pažeráka 

 

Pažerák je trubicový orgán, ktorý sa delí na tri časti: krčný pažerák (5-6 cm), hrudníkový (18-

20 cm) a brušný (2-3 cm). Toto delenie má však iba anatomický význam.  

Proximálna tretina pažeráka má priečne pruhovanú svalovinu a je inervovaná motoricky. Pri 

vstupe do pažeráka je horný pažerákový zvierač, ktorý bráni vnikaniu vzduchu do pažeráka 

pri dýchaní. Dolné dve tretiny pažeráka majú hladkú svalovinu, ktorá je inervovaná 

preganglionárnymi cholinergnými vláknami n. vagus. Pažerák je zakončený dolným 

pažerákovým zvieračom (DPZ), musculus constrictor oesophagi inferior, ktorý nie je 

anatomický rozlíšiteľný (ide iba o zvýšené napätie svaloviny). Jeho hlavnou funkciou je 

zábrana prieniku žalúdkového obsahu do pažeráka. Funkcia DPZ je regulovaná nervovo aj 

humorálne ( progesteron, sekretín a glukagón vyvolávajú relaxáciu, gastrín napätie zvyšuje).  

Základnou funkciou pažeráka je pasáž potravy z ústnej dutiny do žalúdka. Nejde však iba 

o jednoduchý posun potravy, ale o zaistenie zložitej koordinácie  s dýchaním, pohybom plynu 

obomi smermi a vyrovnávanie tlakov.  

Pohyb potravy z dutiny ústnej do žalúdka má tri fázy: ústnu, hltanovú a pažerákovú. Fáza 

hltanová je tvorená hltacím reflexom, pri ktorom dochádza k uzatvoreniu všetkých otvorov 

okrem Kiliánovho ústia. Fáza pažeráková začína ochabnutím horného pažerákového zvierača. 

Nasleduje primárna peristaltická vlna, ktorá posúva potravu smerom k žalúdku. Znižuje sa 

tonus dolného zvierača pažeráka a potrava sa dostáva  do žalúdka. Sekundárna peristaltická 

vlna vedie k očiste pažeráka. Terciárna peristaltická vlna sa vyskytuje u neuromuskulárnych 

porúch. 

Významnú roľu hrá gastroezofageálne spojenie, ktoré tvorí dolný ezofágový zvierač, tzv. 

Hisov uhol, krúra bránice a toto spojenie je zodpovedné za antirefluxový mechanizmus.  

 

Najčastejšie symptómy a ochorenia  pažeráka: 

1.1.2 Dysfágia, odynofágia a pyróza 

1.1.3 Poruchy motility pažeráka 
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1.1.4 Refluxová choroba pažeráka  

1.1.5 Nauzea a zvracanie 

1.1.6 Nádory pažeráka 

1.1.2 Dysfágia, odynofágia a pyróza 

1.1.2.1 Dysfágia je subjektívny pocit zastavenia prehltnutej stravy v pažeráku. Delí sa 

na  a) orofaryngeálnu a b) pažerákovú 

a) Pri  orofaryngeálnej dysfágii dochádza   k poruche posunu potravy z úst do pažeráka 

Príčiny môžu  byť miestne (nádory, cudzie telesá, tonzilitída, zväčšená štítna žľaza), 

neurologické ochorenia (sclerosis multiplex, pseudobulbárna paralýza, parkinsonizmus, 

mozgové tumory) a primárne svalové ochorenia (myasténia, dermatomyozitída, toxické 

poškodenie – diftéria, tetanus, botulizmus gravis). Zriedka sa vyskytne dyskinézia horného 

pažerákového zvierača, ktorá sa označuje ako krikofaryngeálna achalázia (funkčná porucha 

spojená s nedostatočnou relaxáciou zvierača). Dysfágia môže viesť k dehydratácii, 

malnutrícii, aspirácii, kašľu a pneumónii.  Od orofaryngeálnej dysfágii je potrebné  odlíšiť 

dysfágiu ezofageálnu, xerostómiu a globus hystericus. 

b) Pažeráková dysfágia je charakterizovaná tým, že prehltnutá potrava nepostupuje 

z pažeráka do žalúdka. Delí sa na: logickú  a paradoxnú. Logická dysfágia svedčí pre 

organickú prekážku, ktorá je zo začiatku iba pre jedlá suché a tuhé. Ťažkostí sa  zmiernia po 

zapití.  Ako paradoxná dysfágia je označovaný pocit zastavenie  tekutej stravy v pažeráku 

a vyskytuje sa pri ochoreniach funkčných  (napr. u difúzneho spazmu pažeráka). 

Najčastejšími príčinami logickej dysfágie sú:  

   1. poruchy motility pažeráka pri neuromuskulárnych ochoreniach - achalázia, 

myasténia gravis, toxické poškodenia (tetanus, diftéria), diabetes melitus, bulbárna 

polyomyelitída, sclerosis multiplex, parkinsonismus, mozgové nádory 

   2. obštrukcia pažeráka - nádory, cudzie telesá, striktúry 

   3. útlak pažeráka z vonku - nádory mediastína, bronchogenný karcinóm, aneurysma aorty 

 

1.1.2.2 Odynofágia – znamená bolesť pri prehĺtaní a je charakteristická pre poruchy 

spôsobené spazmom, zápalom, vredmi alebo nádormi. 

 

1.1.2.3 Pyróza je pálenie záhy. Vyvoláva  ju podráždenie sliznice dolného pažeráka           

žalúdkovým alebo dvanástnikovým obsahom a je najčastejším príznakom refluxovej          

choroby pažeráka. 
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1.1.3 Poruchy motility pažeráka  

sa delia na primárne a sekundárne. 

1.1.3.1 Primárne poruchy motility 

 

K primárnym poruchám motility pažeráka patrí predovšetkým 

a) ezofagokardiálna  achalázia. Ide o funkčné ochorenie celého pažeráka, pri ktorom 

dochádza k poruche relaxácie dolného pažerákového zvierača, k úbytku a vymiznutiu 

propulzívnej peristaltiky a postupnej dilatácii pažeráka.  

Porucha relaxácie dolného pažerákového zvierača (DPZ) je spôsobená znížením počtu 

myenterických gangliových buniek a zápalovými zmenami myenterického nervového plexu. 

Príčina nie je doteraz objasnená (účinok neurotropných vírusov – cytomegalovirus?, imunitné 

poruchy?) . Neotváranie DPZ a súčasne prítomné vymiznutie peristaltiky vedie k výraznému 

rozšíreniu pažeráka (nad prekážkou). Dochádza k hromadeniu potravy, ktorá sa rozkladá, 

vedie k dráždeniu sliznice pažeráka a k zápalu (stagnačná ezofagitída). Ochorenie sa 

manifestuje dysfágiou, odynofágiou, regurgitáciou a pľúcnymi komplikáciami (pneumónie). 

U pacientov s achaláziou je zvýšené riziko vzniku spinocelulárneho karcinómu. Hlavnou 

diagnostickou metódou je ezofagogastroduodenoskopia, Ochorenie sa lieči balónikovými 

dilatáciami, prípadne chirurgickým zákrokom (Hellerova myotómia). 

b) Ostatné primárne poruchy motility pažeráka sú pomerne vzácne. Patrí k nim:  

vigorózna achalázia (pac. má dysfágiu a odynofágiu, ale na rozdiel od achalázie nemá 

dilatovaný pažerák), difúzny spasmus pažeráka (dysfágia a bolesti na hrudníku), 

hyperdynamický  pažerák (nekardiálna bolesť na hrudníku) a izolovaná hypertrofia dolného 

pažerákového zvierača (zvýšený pokojový  tonus DPZ – dôkaz manometricky). 

 

1.1.3.2 Sekundárne poruchy motility sa delia na : a) neurogenné a b) myogenné  

    a) Neurogenné poruchy sa vyskytujú po náhlych mozgových príhodách, pri Parkinsonovej 

a Huntingtonovej  chorobe, botulizme, Wilsonovej chorobe, u alkoholikov. Môže k nej viest 

aj diabetes mellitus (diabetická polyneuropatia). 

     b) Myogenné poruchy sprevádzajú myasténiu gravis a sklerodermiu. 

1.1.4 Refluxová choroba pažeráka 

Pažerákový reflux je definovaný ako spontánna pasáž žalúdkového a/alebo dvanástnikového 

obsahu do pažeráka. Väčšinou je fyziologickým javom. Patologickým sa reflux stáva, ak 
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vyvoláva chorobné príznaky (symptómy), ktoré nepriaznivo ovplyvňujú individuálny pocit  

zdravia. Stav potom označujeme ako refluxovú chorobu pažeráka (RCHP).  

Symptómy RCHP môžu vychádzať z pažeráka (ezofágové symptómy) alebo mimo pažeráka 

(extraezofágové symptómy). Hlavnými pažerákovými symptómami RCHP sú: pálenie záhy 

(pyróza) a regurgitácia, zriedkavejšie dysfágia, odynofágia a hrudníková bolesť) 

K extraezofágovým symptómom patrí chronický kašeľ, laryngitídy, astma, prípadne 

opakujúce sa bronchitídy a pneumónie.  

Na vzniku RCHP sa podieľa viacero faktorov: porucha antirefluxového mechanizmu, kvalita 

refluxátu, samočistiaca schopnosť pažeráka a odolnosť steny pažeráka. Hlavnou zložkou 

antirefluxového mechanizmu je dolný pažerákový zvierač. Pri RCHP dochádza k poklesu 

jeho kľudového tonusu a k transitórnym relaxáciám, ktoré vznikajú nezávisle na prehltávaní. 

Príčinou môže byť buď poškodenie DPZ alebo porucha regulačných mechanizmov. Ďalším 

faktorom je zhoršenie motility pažeráka, ktorá vedie k jeho nedostatočnej očiste. Určitú rolu 

hrajú tiež sliny, spomalená evakuácia žalúdka, skladba refluxového materiálu (HCl, pepsin, 

žlčové kyseliny, pankreatický sekrét), senzitivita a rezistencia pažerákovej mukózy a 

regeneračná schopnosť epitelu. Častým nálezom pri RCHP je hiátová hernia.  

Základnou diagnostickou metódou je ezofagogastroduodenoskopia, ktorá môže zistiť zápal 

pažeráka- ezofagitídu rôzneho stupňa. U väčšiny pacientov je však endoskopický nález 

negatívny a k dôkazu refluxu sú potrebné ďalšie vyšetrovacie metódy, pH - metria, 

impedančná pH- metria, manometria a ďalšie.  

U časti pacientov s RCHP dochádza k vzniku Barrettovho pažeráka, ktorý predstavuje 

zvýšené riziko pre vznik adenokarcinómu. Liečba RCHP je hlavne konzervatívna – v súčasnej 

dobre sa uplatňujú predovšetkým inhibítory protónovej pumpy. Rezistentné RCHP je možné 

riešiť chirurgicky -  laparoskopickou fundoplikáciou.   

1.1.5 Nauzea a zvracanie    

1.1.5.1 Nauzea je nepríjemný pocit nutkania na zvracanie, pocit ošklivosti so 

slinením. Zvyčajne predchádza zvracaniu. 

 

1.1.5.2 Zvracanie je rýchle a násilné vyprázdnenie žalúdkového obsahu ústami 

spojené s opakovanou kontrakciou brušného prípadne aj hrudníkového svalstva. Zvracanie je 

potrebné odlíšiť od regurgitácie (pasívny návrat pažerákového obsahu do úst) a ruminácie 

(neúsilný návrat nedávno prehltnutého jedla naspäť do úst s nasledovným jeho opätovným 

žuvaním a prehltnutím alebo vypľutím). K vyvrhnutiu žalúdkového obsahu dochádza tak, že 
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sa pylorus uzatvorí, horná časť žalúdka ochabne a otvorí sa kardia. V ďalšom priebehu sa 

napne bránica, zastaví sa dýchanie, uzavrie sa glotis, stiahnu sa brušné svaly a zatvorí sa  

nosohltan. Šija sa napriami a žalúdkový obsah sa vyprázdni pažerákom von. Nauzea a 

zvracanie sú často spojené s bledosťou, potením, zvýšeným slinením a zrýchlenou pulzovou 

frekvenciou.  

Nauzea a zvracanie môže byť akútne alebo chronické.   

Príčin, ktoré vyvolávajú nauzeu alebo zvracanie  je veľké množstvo.  Možno ich rozdeliť na:  

   a)  Mechanické zvracanie, ktoré je spôsobené mechanickou prekážkou v tráviacej trubici 

   b)   Reflexné zvracanie- vzniká dráždením periferných receptorov Patria k ním:  

1. lieky (najmä chemoterapeutiká, analgetiká, antibiotiká a antivirotiká, kardiovaskulárne    

   lieky, hormonálne prípravky  a ďalšie),  

2. infekčné choroby baktériové aj vírusové  

3. ochorenia GITu – žalúdka, dvanástnika, tenkého, hrubého čreva, žlčníka, pankreasu a    

    pečene. Časté je zvracanie pri akútnych príhodách brušných (ileus, peritonitída, ischémia) 

4. ochorenia CNS- migrény, zvýšený intrakraniálny tlak (nádory, krvácania, menigitídy)  

5. endokrinné ochorenia – diabetes mellitus (diabetická ketoacidóza), Addisonova choroba ,  

    urémia 

6. pooperačná nauzea a zvracanie 

7. iné – rádioterapia, nádory, gravidita, alkohol, ochorenia labyrintu (Meniérova choroba) a  

    psychické príčiny (depresia, anorexia nervosa, psychogénne zvracanie). 

1.1.6 Nádory pažeráka 

sa delia na malígne a benígne.  

1.1.6.1 Benígne nádory môžu byť intraluminálne (papilóm, adenóm) a intramurálne – 

leiomyom, fibróm a lipóm, hemangióm.  

 

1.1.6.2 Malígne nádory sa vyskytujú trikrát častejšie u mužov, ako u žien. 

Najčastejšími malígnymi nádormi sú: a) spinocelulárny karcinóm a b) adenokarcinóm.  

a) Pri spinoceluárnom karcinóme (dlaždicovobunkový)  nebola doteraz  jednoznačne 

objasnená jeho etiológia. Sú však známe tzv. rizikové faktory pre jeho vznik. Ide najmä 

o kombináciu konzumácie  alkoholu  a fajčenia, striktúry pažeráka po poleptaní a Plummerov-

Vinsonov syndróm. Ostatné faktory ako je konzumácia horúcich  a príliš korenených jedál a 

karcinogény v potrave sú zrejme menej významné. Alkohol a fajčenie  vedú k chronickému 
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dráždeniu sliznice pažeráka, k chronickým zápalovým zmenám, hyperplázii a dysplázii 

epitelu pažeráka  a následne karcinómu.  

b) Adenokarcinóm pažeráka sa vyskytuje najčastejšie ako komplikácia Barrettovho 

pažeráka, ktorý je jednou zo závažných komplikácii refluxovej choroby pažeráka. Reflux 

dvanástnikového obsahu do pažeráka sa považuje za závažnejší ako reflux žalúdkový, pretože 

obsahuje žlčové kyseliny a soli, ktoré majú karcinogénny efekt. Barrettov pažerák je 

charakterizovaný cylindrickým epitelom s intestinálnou metapláziou. Takto zmenený epitel 

predstavuje prekancerózu  s 30 – 125 krát väčším rizikom vzniku adenokarcinómu. V teréne 

epitelu Barrettovho typu postupne vznikajú dysplatické zmeny - nízkeho alebo vysokého 

stupňa. Histologický nález dysplázie vysokého stupňa  sa považuje už za karcinóm in situ. 

Vzácne sa z primárnych malígnych nádorov  vyskytne v pažeráku  leiomyosarkóm, lymfóm, 

melanóm a neuroendokrinné nádory. Zriedkavé sú aj nádory sekundárne -  metastázy  

karcinómu prsníka, pľúc, obličiek alebo melanómu.  

Nádory pažeráka prebiehajú zvyčajne  dlho bezpríznakovo. Dysfágia, odynofagia, prípadne 

krvácanie sú už často prejavom pokročilého nádoru a adekvátna chirurgická liečba 

(odstránenie nádoru) už nie je možná. Ostatné liečebné postupy (dilatácia, implantácia 

stentov, radio - a chemoterapia) sú vysoko paliatívne nevedú k záchrane pacienta. 

1.2 Žalúdok 

1.2.1 Všeobecná patofyziológia žalúdka a dvanástnika 

Žalúdok je orgán, ktorý sa delí na kardiu, fundus, corpus, antrum a pylorus. Stenu žalúdka 

tvorí  mukóza, submukóza, muscularis mucosae , muscularis propria a seróza.   

Funkcie žalúdka sú: motorická, sekrečná (hlavné funkcie), inkrečná, antiinfekčná a rezorbčná. 

K motorickým funkciám žalúdka patria: funkcia rezervoáru (umožňuje žalúdku prispôsobiť sa  

objemu jedla), funkcia  drvenia (drvenie potravy na menšie čiastky, aby mohli prejsť do 

dvanástnika), rozdeľovania (prednostné vyprázdnenie tekutín), preosievania (zadržanie 

väčších čiastok, aby sa mohli viacej rozrušiť) a vyprázdňovania (posun natrávenej potravy do 

dvanástnika).    

Žalúdková sekrécia spočíva v produkciu kyseliny chlorovodíkovej (HCL), pepsinogénov, 

vnútorného faktora (intrinsic factor), gastrínu, hlienu a bikarbonátov. Kyselinu 

chlorovodíkovú produkujú parietálne bunky. Sekréciu stimulujú: histamín, acetylcholin 

a gastrín tak, že sa viažu na príslušné receptory parientálnej bunky (histaminové, muskarinové 

a gastrinové). Inhibičný účinok má somatostatin a prostaglandin E. Dôležitú úlohu v sekrécii 
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kyseliny má enzým, ktorý je viazaný na membránu parietálnej bunky. Ide o  protónovú 

pumpu (H
+
 K

+
-ATPázu). Okrem kyseliny tvoria parietálne bunky aj  intrinsic factor, ktorý je 

nutný pre rezorbciu vitamínu B 12 (komplex vitamín B 12 a intrinsic factor sa rezorbuje 

v terminálnom ileu).  

Pepsinogény sú neaktívne proteázy, ktoré sú vytvárané v hlavných bunkách. V kyslom 

prostredí sú autolyticky katalyzované na aktívne pepsiny, ktoré štepia proteíny na peptóny 

a aminokyseliny. Gastrin sa tvorí v G-bunkách žalúdkového antra a stimuluje sekréciu 

kyseliny jednak priamo pôsobením na gastrinové receptory parietálnej bunky a jednak 

nepriamo uvoľňovaním histamínu. Hlien produkujú hlienové bunky. Jeho hlavnou úlohou je 

ochrana sliznice pred samo natrávením. Bikarbonáty  sa tvoria v povrchových bunkách 

žalúdka aj dvanástnika. Ich hlavnou funkciou je udržiavanie intracelulárneho pH. 

Regulácia žalúdkovej sekrécie je zložitý proces. Sekrécia prebieha aj v období medzi jedlami, 

ide o bazálnu sekréciu, ktorá je výrazne ovplyvňovaná psychickými faktormi. Kefalická 

sekrécia je sprostredkovaná  n. vagus a je závislá na vonkajších podnetoch (pohľad na jedlo, 

jeho vôňa aj chuť). Žalúdkovú fázu vyvoláva strava prostredníctvom chemických 

a mechanických podnetov, ktoré vedú k stimulácii G – buniek a tvorbe gastrinu. Črevná fáza 

vzniká pri prítomnosti chymu v dvanástniku, ktorý má inhibičný vplyv na sekréciu  (vplyv 

hormonálny, ale aj mastných kyselín, triacylglycerolov a glukózy).     

 

Najčastejšie choroby žalúdka: 

1.2.2  Poruchy motility žalúdka 

1.2.3 Gastritídy a gastropatie 

1.2.4 Peptické vredy  

1.2.5 Hemateméza a meléna 

1.2.6 Polypy a nádory žalúdka  

1.2.2 Poruchy motility žalúdka   

K poruchám motility žalúdka patrí 1. oneskorená evakuácia žalúdka, 2. zrýchlená 

evakuácia žalúdka a 3. funkčná dyspepsia horného typu. 

 

1.2.2.1 Oneskorená evakuácia žalúdka (gastroparéza)  

Gastroparéza je chronická porucha motility žalúdka charakterizovaná oneskoreným 

vyprázdňovaním  žalúdka pri neprítomnosti mechanickej obštrukcie. Je buď primárna - 

idiopatická alebo sekundárna - asociovaná s viacerými chorobami a stavmi. 
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Príčina primárnej - idiopatickej gastroparézy nie je doteraz objasnená, zvažuje sa 

neurogenná dysregulácia  ako na centrálnej tak i periférnej úrovni regulácie motility žalúdka. 

Sekundárna gastroparéza má viacero príčin, ktoré možno rozdeliť do skupín: 

a) ochorenia  žalúdka: žalúdkový a dvanástnikový vred, gastritída, Helicobacter pylori, 

refluxová choroba pažeráka, poresekčné stavy žalúdka a nádorové infiltrujúce ochorenia 

žalúdka, b) metabolicko-endokrinné  príčiny : diabetes mellitus (diabetická gastroparéza  sa 

objavuje po dlhšom trvaní diabetu 1. typu a jej príčinou je porucha neurogénnej funkcie 

žalúdka pri diabetickej polyneuropatii), hypotyreóza, hyperparatyreóza a minerálny rozvrat,    

c)  neurogenné príčiny : stavy po vagotómii, nádory CNS, neurofibromatóza, amyloidóza, 

Parkinsonova chorobas, úrazy mozgu a chrbtice, d) Myogenné príčiny: sklerodermia, 

syndróm zmiešaného spojiva. e) psychogenné príčiny: mentálna  anorexia a bulímia, 

depresia, toxikománia, alkohol, f) lieky: opiáty, anticholinergiká, tricyklické antidepresíva, 

cytostatiká, L-dopa, fenotiazíny, somatostatín, adrenergný agonisti, blokátory kalciového 

kanála, progesteron, inhibítory protónovej pumpy, interferón alfa a ďalšie, g) infekcie: 

rotavírusové gastroenteritídy, cytomegalovírus, herpes zooster, h) postiradičné príčiny: po 

rádioterapii nádorov v hornej časti dutiny brušnej.      

 

1.2.2.2 Zrýchlená evakuácia žalúdka 

Zrýchlená evakuácia žalúdka vzniká najčastejšie po operáciách žalúdka - po totálnej 

gastrektómii, po antrektómii (resekcie žalúdka podľa Bilrotha), trunkálnej vagotómii 

s pyloroplastikou alebo gastroenterostómiou. Takýto stav sa označuje ako postprandiálny 

syndróm (dumping syndróm), ktorý môže byť skorý alebo oneskorený. Ďalej sa zrýchlená 

žalúdková evakuácia vyskytuje pri diabete II. typu, exokrinnej pankreatickej insuficiencii, 

dvanástnikovom  vrede, Zollingerovom – Ellisonovom  syndróme (nejasný mechanizmus, 

pretože samotná hypersekrécia kyseliny chlorovodíkovej neurýchľuje evakuáciu),  

hypertyreóze, morbídnej obezite a v ojedinelých prípadoch aj pri celiakii. 

Príčinou skorého postprandiálneho syndrómu (dumpingu) je zrýchlená evakuácia 

hypertonických tekutín z operovaného žalúdka do čreva,  rýchle naplnenie natrávenou 

potravou  a masívna  sekrécia tekutín z extracelulárneho priestoru slúžiaca k zriedeniu 

hyperosmolárneho obsahu. To vedie k zníženiu plazmatického objemu a uvoľňovaniu 

vazoaktívnych látok (serotonin, bradykinin, neurotensin, substancia P a vasoaktívny 

intestinálny peptid), ktoré vyvolávajú klinickú symptomatológiu (únava, ospalosť, potenie, 

palpitácie, pocit plnosti po jedle, niekedy aj hnačka). Príčinou oneskoreného  dumpingového 

syndrómu je  hypoglykémia, ku ktorej dochádza v dôsledku zvýšenej produkcie inzulínu, ako 
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reakcii na prechodne zvýšenú glykémiu (zvýšená rezorbcia). Klinicky sa prejaví potením, 

trasom, slabosťou a hladom.  

1.2.3 Gastritídy a gastropatie 

1.2.3.1 Gastritídy  

Gastritídy sú histologicky dobre definované jednotky, ktoré predstavujú zápalovú odpoveď 

žalúdkovej sliznice na vonkajšie alebo vnútorné vplyvy.  Ide o zmnoženie zápalových buniek 

v žalúdkovej sliznici. Gastritídy sú charakterizované rôznym stupňom závažnosti, distribúcie 

a charakteru zápalového infiltrátu . Podľa tzv. „Updated Sydney systému“ (USS)  možno 

gastritídy rozdeliť na základe topografie, morfológie a etiológie do troch základných skupín – 

akútne, chronické a špeciálne typy .  

1. Akútne  gastritídy. Pôvodcom akútnych gastritíd môžu byť a) baktérie (včítane HP), b) 

vírusy, c) plesne a d) parazity . 

Baktériová infekcia žalúdka je veľmi vzácna. Pôvodcom akútnej supuratívnej gastritídy 

(flegmonóznej) sú pyogénne baktérie, najčastejšie alfa- hemolytické streptokoky.  Najviacej 

sú ohrození imunokompromitovaní pacienti, starší ľudia a alkoholici. Ochorenie  sa prejavuje 

zvyčajne brušnou bolesťou, peritonitídou, teplotou a hypotenziou. Emfyzematóznu 

gastritídu vyvolávajú infekcie Clostridiovými baktériami. Ochorenie je závažné a môže viesť 

k potrebe totálnej gastrektómie a aj k exitu. Ďalšími etiologickými faktormi gastritíd  môže 

byť mycobactérium tbc., prípadne syfilis. Z vírusových infekcií je najčastejšou príčinou 

gastritídy cytomegalovírus. Ochorenie sa manifestuje nauzeou, brušným algickým 

syndrómom, iba vzácne môže dôjsť ku krvácaniu alebo obštrukcii. Endoskopicky sa zisťujú: 

edém, erózie, vredy a hypertrofické riasy.  Plesňové gastritídy spôsobuje najčastejšie 

infekcia Candidami,  menej často ide o Histoplazma capsulatum, Cryptococcus neoformans  

a ďalšie. Ochorenie postihuje väčšinou  imunologicky kompromitovaných a starých ľudí.  

Parazitové  gastritídy sú zapríčinené najčastejšie larvami Anisakis v Japonsku. Okrem toho 

môžu vyvolať gastritídu  Cryptosporídia, Giardia intestinalis a Strongyloides stercoralis . 

2. Chronické gastritídy delíme na tri skupiny a) neatrofické gastritídy (typ B - väčšinou 

spojené s HP), b) atrofické gastritídy (typ A - autoimunitné ),  a c) špeciálne formy 

gastritíd. 

a) Chronická neatrofická gastritída (difúzna antrálna gastritída – typ B). Jej pôvodcom 

je najčastejšie infekcia Helicobacterom pylori (HP). Ide o difúzny chronický zápalový 

infiltrát v lamina propria, tvorený lymfocytmi, plazmatickými bunkami, eozinofilmi 

a mastocytmi.  Chronická HP pozitívna gastritída môže byť sprevádzaná hyperémiou, 



 16 

eróziami a vredmi v žalúdku i v bulbe duodena  . Infekcia HP môže viesť i k vzniku tzv. 

MALT lymfómu (MALT –„ mucose –associated lymfoid tissue“). HP je nesporulujúca 

gramnegatívna  zahnutá palička opatrená 3 – 5 bičíkmi. Kolonizuje žalúdok približne 

u polovice svetovej populácie. K infekcii dochádza zvyčajne už v detskom veku. Prenášanie 

infekcie je interpersonálne (orálno-orálna, menej často fekálno - orálna cesta). Prevalencia HP 

je vyššia v rozvíjajúcich sa krajinách, pretože rizikovými faktormi  sú nízky socioekonomický 

stav a veľké množstvo ľudí žijúcich v jednej domácnosti. HP je vybavený viacerými 

mechanizmami, ktorými je schopný prelomiť obranu hostiteľského organizmu (najmä 

žalúdkovú aciditu a motilitu). Predovšetkým je to produkcia ureázy, ktorá katalyzuje 

hydrolýzu urey (na oxid uhličitý a amoniak), čím vzniká alkalické mikroprostredie, ktoré 

chráni mikroorganizmus pred pôsobením HCL. Okrem toho HP produkuje katalázu, oxidázu, 

fosfatázu a alhoholdehydrogenázu). Časť kmeňov HP má  vakuolizujúci cytotoxín (Vac), 

ktorý poškodzuje bunky epitelu. Ďalším faktorom virulencie HP je proteín Cag A. Kmene , 

ktoré obsahujú obidva  uvedené cytotoxíny sú zjavne rizikovejšie pre vznik peptických 

ulcerácií. Virulentné kmene od menej virulentných možno odlíšiť polymerázovou reťazovou 

reakciou (PCR) .  

b) Chronická  atrofická gastritída (typ A) – autoimunitná Ide deštrukciu hlavných 

a parietálnych buniek v tele žalúdka a hlbokých hlienových žliazok v antre pôsobením 

cirkulujúcich protilátok proti H/K ATP-áze, ktorá je lokalizovaná v sekrečných kanálikoch 

oxyntických žliazok a ich náhradu metaplastickým epitelom a fibrózou. Zápalový infiltrát sa 

nachádza v tele žalúdka a je tvorený prevážne z CD4 T –lymfocytov, plazmatických buniek, 

B lymfocytov , eozinofilov a mastocytov . Následkom tohto procesu dochádza k zníženej 

tvorbe kyseliny a k hypergastrinémii, ktorá vedie k hyperplázii endokrinných buniek (ECL – 

enterochromaffin –like cels) . Zvýšená produkcia gastrínu vedie k stimulácii ECL buniek, 

ktoré proliferujú a môžu viesť k vývoju multicentrických neuroendokrinných nádorov. 

Súčasne sú u väčšiny pacientov prítomné protilátky proti intrinsic faktoru, čo vyvolá u časti 

pacientov deficit vitamínu B 12 a pernicióznu anémiu. Postupná deštrukcia parietálnych 

buniek vedie k hypo-až achlorhydrii.  

c) špeciálne formy gastritíd. K špeciálnym formám gastritíd patria: a) refluxová, b) radiačná, 

c) lymfocytárna, d) neinfekčná granulomatózna, e) eozinofilná a f) infekčné gastritídy. 

Refluxová gastritída (označovaná aj ako reaktívna gastritída alebo chemická gastropatia). Je 

vyvolaná duodenogastrickým refluxom. Ten môže byť prítomný aj u zdravých ľudí, ale 

častejšie sprevádza choroby hepatobiliárneho systému a stavy po operáciách žlčníka. Soli 

žlčových kyselín svojim detergenčným účinkom vedú k poruche hlienovej  bariéry  antra 
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a k priamej lézii povrchového epiteliu. K výrazným zmenám dochádza najmä u pacientov po 

resekcii žalúdka Bilroth II.  Klinicky môže byť refluxová  gastritída asymptomatická, alebo sa 

môže manifestovať epigastrickou bolesťou, prípadne zvracaním žlče. Postiradiačná 

gastritída sa objavuje po radiácii malígneho ochorenia v hornej časti brušnej dutiny. Je 

charakterizovaná edémom, kongesciou ciev  sliznice s ich dilatáciou. Chýba zápalový 

infiltrát.  Eozinofilná gastritída (často eozinofilná gastroenteritída). Vo väčšine prípadov je 

súčasťou polyvalentných alergických stavov (alergie na jedlo a lieky). Býva asociovaná aj 

s ďalšími chorobami : kolagenózami, parazitovými infekciami, Crohnovou chorobou a    

vaskulitídami. Vo väčšine prípadov je zvýšený sérový imunoglobulin E (IgE), častá je 

eozinofília v krvi. Endoskopicky býva  prítomná  zvýšená fragilita sliznice, erytém, erózie 

a rozšírené riasy. Býva lokalizovaná prevážne v antre. Histologicky sa zisťuje infitrácia 

sliznice, svaloviny, prípadne aj subseróznej časti eozinofilmi . Ťažkosti  pacientov bývajú 

nešpecifické, zvyčajne typu dyspepsie, úbytok hmotnosti, chorí môžu mať aj iné prejavy 

alergie (napr. bronchiálnu astmu). Granulomatózna gastritída je vzácna a je 

charakterizovaná prítomnosťou granulómov s obrovskými bunkami Langhansového typu 

v lamina propria. Príčinou býva najčastejšie Crohnova choroba , sarkoidóza  a infekcie (tbc, 

syfilis, plesne, parazity a niekedy aj HP). Z ďalších príčin môže ísť o cudzie telesa a malígne 

nádory). Lymfocytárna gastritída je asociovaná s rôznymi chorobami  (celiakia, Crohnova 

choroba, HIV infekcia, „Menetrier-like gastropatia“, prípadne infekcia HP. Endoskopicky sú 

prítomné hrubé slizničné riasy s drobnými uzlami a centrálnymi slizničnými ulceráciami. 

V histologickom obraze sa zisťuje zvýšených počet zrelých  CD 8 T lymfocytov 

v povrchovom foveolárnom epiteli aj v hlbokých žliazkach. Kolagénová gastritída je 

zriedkavá, vyskytuje sa u žien s celiakiou alebo kolagenovou kolitídou a u detí , kde sa môže 

manifestovať krvácaním a anémiou. Ide o superficiálnu gastritídu s lymfocytárnym  

infiltrátom a eozinofilmi v lamina propria v kombinácií s nálezom subepitelových depozitov 

kolagénového materiálu. 

 

1.2.3.2 Gastropatie 

sú nezápalové a nenádorové choroby, ku ktorým patria: hemorhagická, papulózna, aftózna, 

kongestívna a  portálna  gastropatia. Ďalej sa sem zaraďujú gastropatia s lymfoidnou 

hyperpláziou, gastropatia vyvolaná nesteroidovými antiflogistikami, gastropatia 

s hypertrofickými riasami, Ménétrierova choroba a antrálna cievna ektázia . 

Hemoragická gastropatia je spôsobená  poruchou drobných arteriol, otvorením 

artériovenozných skratov. Má rôzne príčiny-  najčastejšie lieky a endogénne noxy (urémia, 
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hypoxémia). Endoskopicky ide o červenú edematóznu sliznicu a stigmy po krvácaní- žlté 

nálety fibrínu so zvyškami čerstvej krvi, hnedočierne pigmentové škvrny, petéchie a čierne 

koagulá. Liečba spočíva v odstránení noxy. Papulózna gastropatia je charakterizovaná 

výskytom  početných vyklenutých papúl. Stav sa dáva do súvislosti s imunopatologickými 

pochodmi vyvolanými vonkajšími noxami (lieky, HP). Podobné príčiny má aj aftózna 

gastropatia, kde v úvahu prichádzajú i vírusové infekcie. Kongestívna gastropatia (červená 

edematózna sliznica s hlienom a fibrínom) môže sprevádzať kardiálnu insuficienciu, podobne 

ako portálna gastropatia (začervenalá edematózna sliznica s mozaikovitým vzorom, 

čerešňovo červené body sú prítomné pri ťažkej portálnej gastropatii), sprevádzajúca 

v pomerne vysokom percente (60%) portálnu hypertenziu pri pečeňovej cirhóze. Gastropatia 

s hypertrofickými riasami (veľké riasy, ktoré sa nezmenšujú pri insuflácii vzduchu, pri čom 

histologický nález je negatívny. Príčinou sú pravdepodobne , poruchy žalúdkovej motility. Od 

tejto gastropatie je potrebné odlíšiť Ménétrierovu  chorobu. Ide o exudatívnu gastropatiu, pri 

ktorej dochádza k deformácii žliazok a postupne aj k ich redukcii.  Patologický proces vedie 

k nadmernej strate bielkovín do čreva s následnou ťažkou hypoproteinémiou, retenciou 

tekutín a edémami. V klinickom obraze okrem uvedeného dominuje dyspeptický syndróm, 

chudnutie, zriedkavo hnačka a krvácanie do GITu. Etiológia nie je jasná, liečba je 

symptomatická, v niektorých prípadoch bola opísaná spontánna úprava. Antrálna cievna 

ektázia je vzácna cievna malformácia (histologicky obraz dilatácie kapilár s fokálnymi 

trombózami a fibromuskulárnou hyperpláziou lamina propria bez zápalovej infiltrácie. 

Endoskopicky  ide o obraz pruhovitých červených erózii, ktoré sa tiahnu od antra k pyloru. 

Keďže endoskopický nález pripomína melón, žalúdok pri tejto malformácii sa označuje ako „ 

water meloune stomach“ . Ochorenie môže viesť ku krvácaniu.  

1.2.4 Peptické vredy  

Medzi acidopeptické ochorenia patria refluxová choroba pažeráka, vredová gastroduodenálna 

choroba, gastropatie z nesteroidových antiflogistík, vredy endokrinného pôvodu, stresové 

vredy a hemorhagická gastropatia.  

Peptické vredy sú benígne  defekty  sliznice žalúdka alebo dvanástnika, ktoré prenikajú cez 

lamina muscularis mucosae . Povrchový defekt, ktorý nepreniká  cez slizničnú svalovú vrstvu 

sa označuje ako erózia . Ak sú vredy spojené s prítomnou infekciou Helicobacter pylori  (HP) 

hovorí sa o vredovej gastroduodenálnej chorobe. Výskyt vredovej choroby sa udáva  

v rozmedzí  3 – 10 % populácie.   
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Hlavným patogenetickým mechanizmom vzniku peptických vredov je porucha rovnováhy 

medzi pôsobením tzv. agresívnych  činiteľov  a ochranných faktorov sliznice.  

Agresívne faktory sa delia na vonkajšie a vnútorné. K vonkajším agresívnym faktorom 

patria na prvom mieste  HP a lieky (najmä kyselina acetylosalicylová, nesteroidové 

antireumatiká –NSAID), kortikosteroidy, cytostatiká, preparáty zlata a ďalšie), ďalej fajčenie 

a  stresy. K vnútorným  agresívnym faktorom patrí kyselina chlorovodíková, proteolytický 

enzým pepsin, žlčové kyseliny a lyzolecitín. 

Ochranné faktory je možno rozdeliť na preepitelové, epitelové a subepitelové.  

K preepitelovým faktorom patria: hlienovo  - bikarbinátová bariéra (zabraňuje difúzii H 

iónov) mukoidná čiapka  a povrchovo aktívne fosfolipidy. K epitelovým faktorom patria: 

reštitúcia epitelu, bunková rezistencia, acidobazické transportéry a uvoľňovanie rastových 

faktorov (podporujú delenie buniek), prostaglandínov  (stimulácia sekrécie hlienu a HCO3 a 

zvýšenie mukózalneho krvného prietoku) a oxidu dusnatého (zvýšenie slizničného krvného 

prietoku). K subepitelovým faktorom patrí predovšetkým slizničný krvný prietok (prináša 

živiny a nárazníky), adhézia leukocytov a ich extravazácia  do submukózy (uvoľňovanie 

cytokínov a  voľných kyslíkových radikálov). S najväčšou pravdepodobnosťou pri vzniku 

vredu  určitú roľu hrajú aj genetické faktory . 

Hlavnými etiologickými faktorom peptických vredov žalúdka a dvanástnika a najmä ich  

recidív je bezo sporu infekcia Helicobacterom pylori  (primárne vredy) a lieky . Okrem toho 

existuje celý rad ďalších etiologických faktorov, pri ktorých sa častejšie vyskytuje peptický 

vred (tzv. sekundárne vredy). Ide o stresové vredy, endokrinné vredy, vredy pri portálnej 

hypertenzii, pri pečeňovej cirhóze, pri chronickom obličkovom zlyhaní  a cor pulmonale 

s respiračnou insuficienciou  a transplantácii orgánov. 

1.2.5 Hemateméza, meléna a okultné krvácanie 

Krvácanie do gastrointestinálneho traktu   možno rozdeliť na  a) zjavné a b) skryté 

(okultné)  

a) Zjavné krvácanie do GITu  sa manifestuje ako a) hemateméza, meléna alebo 

enterorágia. 

1. Hemateméza. Ide  o zvracanie  tekutej, zrazenej (koagulá) alebo kys. chlorovodíkovou 

zmenenej krvi ( kávová usadenina). K hemateméze vedie  krvácanie, ktoré vzniká  orálne od 

duodenojejunálneho prechodu (Treitzovho ligamenta). Príčinou hematemézy môžu byť varixy 

pažeráka a kardie, zápaly pažeráka, trhliny  v ezofagogastrickom spojení, ktoré vznikajú pri 
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zvracaní (Malloryhy-Weissov syndróm), peptické vredy, nádory pažeráka a žalúdka, 

hemoragické gastropatie, vaskulárne anomálie, zápaly dvanástnika (bulbitídy) a ďalšie. 

2. Meléna  je čierna mazľavá stolica, ktorá pripomína kolomaž. Krv je strávená a zdroj 

krvácania sa nachádza aborálne od Treitzovho ligamenta a orálne od céka. K meléne vedú 

často: Crohnová choroba, mezenteriálna trombóza, angiodysplázie, nádory, ale aj 

dvanástnikové vredy. 

3. Enteroragia je charakterizovaná čerstvou a zrazenou krvou alebo zrazenou  krvou 

zmiešanou so stolicou. Enteroragia signalizuje krvácanie z hrubého čreva a rekta. Výnimočne 

sa prejaví týmto spôsobom aj masívne krvácanie z proximálneho GITu, ktoré zrýchli 

peristaltiku a proteolytické enzýmy nestačia krv zmeniť. K príčinám enteroragie patria 

vaskulárne anomálie (teleangiectasie), divertikuly, polypy, nádory hrubého čreva (najmä 

kolorektálny karcinóm), nešpecifické zápaly črevné (ulcerózna kolitída a Crohnová choroba), 

endometrióza, krvácanie po polypektómii, radiačná kolitída a ischemické lézie. V konečníku a 

análnej oblasti môžu krvácať hemoroidy, análne fisúry, solitárne vredy a erózie.  

Pri akútnom krvácaní nemusia byť prítomné žiadne klinické symptómy (ak sú straty malé). 

Pri väčších stratách sa objavuje bledosť, slabosť, hypotenzia, závrate, tachykardia, dýchavica, 

prípadne až hemoragický šok. Pacient je bledý, spotený, má chladné akra, je nepokojný, 

prípadne aj zmätený. 

b) Okultné (skryté) krvácanie. Ide o také malé krvácanie, že nedochádza k zmene vzhľadu 

stolice. Možno ho dokázať iba laboratórne. Krv môže pochádzať z potravy, z dutiny ústnej 

(ďasná) alebo zo zažívacieho traktu (poranenie, zápal, vred, polypy, nádory a ďalšie príčiny -

napr. lieky (nesteroidové antiflogistika), polypy hrubého čreva, počiatočné štádiá 

kolorektálneho karcinómu. 

1.2.6 Polypy a nádory žalúdka 

1.2.6.1  Polypy sú slizničné prominencie väčšinou pologuľovitého tvaru. Môžu byť 

stopkaté alebo prisadnuté. Delia sa na nenádorové a nádorové. K nenádorovým  polypom sa 

počítajú: hyperplastické polypy, hyperplaziogenné polypy, polypy z dilatácie fundických 

žliazok, hamartómy (Peutzov-Jeghersov syndróm, juvenilná polypóza), lymfoidná 

hyperplázia a tzv. choristómy  (napr. aberantný pankreas). Nádorové polypy sa delia na:  

epitelové, ktoré môžu byť benígne (benígny  adenóm) alebo malígne  (adenokarcinóm) 

a neepitelové: benígne (leiomyomy, neurofibrómy a lipómy) a malígne (lymfómy, 

leiomyosarkómy). Prítomnosť väčšieho  množstvo polypov sa označuje ako polypóza. 
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1.2.6.2 Nádory. Najčastejším zhubným nádorom žalúdka je karcinóm. Vyskytujú sa 

dva základné typy: 1. intestinálny a 2. difúzny. Intestinálny typ vychádza z intestinálne 

metaplastického žalúdkového epitelu a postihuje predovšetkým staršie osoby a značný vplyv 

na jeho vznik majú faktory vonkajšieho prostredia. Difúzny typ postihuje osoby mladšie, 

ktoré majú v anamnéze často údaj o rakovine žalúdka v rodine a významným faktom jeho 

vzniku je genetická  predispozícia.  

Príčiny vzniku karcinómu žalúdka sú stále nedostatočne objasnené. Významnú úlohu hrajú 

faktory genetické a faktory vonkajšieho prostredia. K rizikovým faktorom vonkajšieho 

prostredia sa počítajú:  nedostatočná konzumácia ovocia a zeleniny, presálanie jedál, zvýšená 

konzumácia prepálených tukov, alkohol a fajčenie .    

 

1.3 Pankreas 

1.3.1 Všeobecná patofyziológia pankreasu 

 

Pankreas (podžaludková žľaza) je orgán, ktorý je uložený retroperitoneálne a anatomicky sa 

delí na 3 časti: telo, hlavu a chvost. Hlavný pankreatický vývod, ductus Wirsungi vyúsťuje na 

papila duodeni maior v zostupnej časti dvanástnika. Do hlavného vývodu  ústia sekundárne 

vetvy, do ktorých je privádzaná pankreatická šťava z intralobulárnych a interlobulárnych 

vývodov. V oblasti istmu sa hlavný pankreatický vývod spája s vývodom prídatným, ktorý sa 

nazýva ductus Santorinus a ústi na papila duodeni minor.  Histologická štruktúra má dve 

základné časti: exokrinnú a endokrinnú. Exokrinná časť je tvorená bunkami acinárnymi, 

centroacinárnymi a bunkami drobných pankreatických vývodov. Endokrinná časť je tvorená 

Langerhansovými ostrovčekmi, ktorých bunky secernujú hormonálne aktívne látky.  

Hlavnou exokrinnou funkciou pankreasu je sekrécia pankreatickej šťavy, ktorá má tri fázy: 

nervovú (sekrécia na čuchové, zrakové a chuťové podnety), žalúdkovú  (sekrécia na podnety 

zo žalúdka (distenzia, kyselina chlorovodíková) a črevnú. Fáza črevná je najvýznamnejšia: 

kyslá trávenina vedie k uvoľňovaniu enterohormónov (cholecystokinin a sekretín), ktoré 

výrazne stimulujú  sekréciu. Cholecystokinin ovplyvňuje najmä množstvo enzýmov, sekretín  

množstvo bikarbonátov. Stimulačný účinok  má aj žlč a žlčové soli.  

Denne sa produkuje  1-2,5 litra pankreatickej šťavy.  Je silne alkalická a obsahuje  6 – 10 g 

bielkovín – pankreatických enzýmov. Enzýmy sú syntetizované v acinárnych bunkách  

v inaktívnej forme, ako proenzýmy. Z pankreatickej bunky odchádzajú v tzv. zymogenných 

granulách pankreatickými vývodmi až do čreva. K aktivácii dochádza až v čreve 
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enterokinázou. Pankreatické enzýmy sa podieľajú na trávení všetkých troch základných živín: 

tukov, bielkovín a sacharidov. Tuky sú štepené lipázou a fosfolipázami (za súčasnej 

prítomnosti žlčových kyslín a kalciových iontov) na mastné kyseliny a jednoduché glyceridy. 

Amyláza, ktorá je secernována ako aktívny enzým, štiepí škrob a glykogén.  Bielkoviny 

štiepia endopeptidázy a exopeptidázy. K endopeptidázam patrí hlavne chymotrypsin a trypsín. 

Endokrinná funkcia pankreasu spočíva v produkcii inzulínu a glukagónu a ďalších aktívnych 

peptidov. 

Najčastejšie ochorenia pankreasu: 

1.3.2 Akútna pankreatitída 

1.3.3 Chronická pankreatitída 

1.3.4 Nádory exokrinného pankreasu 

1.3.5 Nádory endokrinného pankreasu 

1.3.2 Akútna pankreatitída (AP)  

je akútny zápal pankreasu s variabilným postihnutím okolitého tkaniva alebo vzdialených 

organových systémov. AP je najčastejšou nechirurgickou príhodou brušnou. Priemerná 

incidencia sa udáva na 10-80/100000/rok a vykazuje výraznú geografickú závislosť, ktorú 

ovplyvňuje najmä konzumácia alkoholu a výskyt cholelitiázy . Vzniká bezprostredne po 

pôsobení vyvolávajúceho činiteľa. Môže byť ľahká – edematózna (minimálna orgánová 

dysfunkcia s chýbajúcimi známkami ťažkej AP),  alebo ťažká – nekrotická (s orgánovou 

dysfunkciou a/alebo lokálnymi komplikáciami). Ľahká forma AP sa vyskytuje približne v 80 - 

85 % prípadov a má prakticky nulovú mortalitu, ťažká v 15 - 20 % prípadov a je sprevádzaná 

10 – 20 % mortalitou . U väčšiny pacientov s AP nastane kompletná úprava morfologická 

i funkčná. Niektoré ťažké pankretitídy po opakovaných atakoch vyústia do chronickej 

pankreatitídy .  

Akútnu pankreatitídu môžu vyvolať rôzne činitele a to buď jednotlivo alebo v kombinácií. 

Najčastejšie ide o alkohol (alkoholová AP) a cholelitiázu (biliárna AP) (spolu až 80 %). 

Ďalšími faktormi môžu byť ochorenia Vaterovej papily a Oddiho sfinktera (nádory, 

dysfunkcia). Zriedkavejšie vzniká AP pri hyperkalcémii (hyperparatyreóza), 

hyperlipoproteinémiách (najmä I., IV., V. typu), pri vrodených anomáliach pankreasu 

(pancreas divisum), po liekoch, tupých brušných poraneniach a operačných výkonoch (na 

pankrease a v jeho blízkosti). Z ďalších faktorov prichádzajúcich do úvahy je dvanástnikový 

vred penetrujúci do pankreasu, baktérie, vírusy i parazity . Iatrogenná AP vzniká najčastejšie 

po endoskopickej retrográdnej cholangiopankreatikografii (ERCP). Malý počet AP vzniká na 
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genetickej báze (hereditárna pankreatitída a cystická fibróza). U 10 – 15 %  AP sa etiológia 

nedá spoľahlivo určiť – ide o pankreatitídy idiopatické. Z nich však veľká časť je spôsobená 

pasážou mikrokryštálikov alebo biliárnou sludge, ide  teda o akútnu biliárnu  pankreatitídu. Je 

pravdepodobné, že do skupiny idiopatických pankreatitíd patria aj AP vznikajúce na 

autoimunitnom podklade. 

Hoci výskumy v posledných rokoch viedli k signifikantnému pokroku v našich poznatkoch, 

patogenéza  AP nie je doteraz  celkom spoľahlivo objasnená. Diskutuje sa o mieste, kde 

začína AP - v periduktálnej arei, (ako výsledok disrupcie duktov?), v perilobulárnom priestore 

(ako výsledok ischemie?), alebo v acinárnej pankreatickej bunke? Výsledky vychádzajú 

predovšetkým z experimentálnych prác, pretože nie je možné zachytiť počiatočné zmeny 

u človeka. V súčasnosti však prevláda názor, že jeden a/alebo viacero etiologických činiteľov, 

ako boli uvedené vyššie, vedie k intracelulárnym zmenám v acinárnych bunkách, čo vedie k 

inhibícii výdaja digestivných enzýmov z  buniek. Dochádza ku kolokalizácii zymogenných 

granúl s lysozomálnymi hydrolázami v intracelulárnych organelách. Následkom toho sa 

aktivujú pankreatické  enzýmy už v acinárnych bunkách, čo vedie k ich léziám. Intracelulárna 

aktivácia zymogénov indukuje tvorbu celého radu proinflamačných faktorov (cytokíny- IL 6, 

IL 8, TNF, PAF), ktoré ovplyvňujú nielen závažnosť AP, ale tiež súčasné postihnutie iných 

systémov, včítane akútnej pľúcnej lézie. Opakované nekrózy pankreatického tkaniva  vedú 

k iniciácii fibrogenézy a k chronickým zápalovým zmenám v pankrese – k chronickej 

pankreatitíde . Klinicky sa AP manifestuje silnou bolesťou v epigastriu, nauzeou, zvracaním, 

tachykardiou, paralytickým ileom a ťažká forma tiež šokom, sepsou až multiorgánovým 

zlyhaním.  

1.3.3 Chronická pankreatitída 

Chronická pankreatitída (CP) je kontinuálny zápalový proces, ktorý vedie k progresívnym a 

ireverzibilným zmenám pankreatického tkaniva a vývodných pankreatických ciest. Tieto 

zmeny sa klinicky prejavujú vo väčšine prípadov bolesťou, recidívami akútnych atakov 

a v pokročilejšom štádiu môžu vyústiť do exokrinnej (maldigescia) a endokrinnej 

insuficiencie (diabetický syndróm). 

Nové poznatky v genetike a technológii umožnili pomerne včasne identifikovať rizikové 

faktory, ktoré vedú k CP. Táto klasifikácia je označovaná ako TIGAR-O. Hlavné rizikové 

faktory spojené so vznikom CP sú zaradené do skupín:  T- toxicko-metabolické kam patria: 

alkohol, nikotín, lieky, toxíny hyperkalcémia a hyperlipidémia, I - idiopatické: so skorým  

začiatkom (juvenilná – 20 r) a neskorým začiatkom (starecká – 56 r) a  tropická CP, G - 
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genetické : autozomálne dominantné  a autozomálne recesívne, A - autoimunitné: izolovaná 

a asociovaná forma (s nešpecifickými zápalmi čreva, primárnou sklerotizujúcou  

cholangitídou),  R- recidivujúce a ťažké akútne pankreatitídy, O - obštrukčné: pancreas 

divisum, dysfunkcie Oddiho sfinktera, obštrukcie pankreatického vývodu . Táto klasifikácia 

sa však v súčasnosti mení a odporúča sa používať tzv. M-annheim klasifikáciu, ktorá 

definuje: 1. rizikové faktory CP –etiológiu, 2. klinické štádia choroby, 3. diagnostické kritéria, 

4. znaky choroby v zobrazovacích metódach (EUS, CT a ERCP) a 5. skórovací systém 

závažnosti ochorenia („staging“). Rizikové faktory : A - alkohol, N – nikotín, N –  nutričné 

faktory, H - hereditárne faktory, E - eferentné faktory vo vzťahu k pankreatickému vývodu, I 

- imunitné faktory a M - metabolické faktory. M-anhnheim klasifikácia však doteraz nie je 

všetkými odborníkmi akceptovaná.  

Incidencia a prevalencia CP je v jednotlivých geografických oblastiach sveta rozdielna. 

Incidencia sa udáva od 1,2 až do 23/ 1000 000/ rok  a má stúpajúci trend. Priemerná 

prevalencia je 45,4 /100 000 u mužov a 12,4 /100 000 u žien. 

Napriek tomu, že v posledných rokoch boli získané početné nové poznatky, patogenéza CP 

nie je celkom objasnená. Enviromentálne a/alebo genetické faktory vedú k poruche stability 

digestívnych a lysozomálnych enzýmov v acinárnej bunke. Dochádza k autodigescii. Môže 

k nej viesť buď abnormálny mechanizmus aktivácie /inaktivácie (ako u hereditárnej, 

metabolickej alebo tropickej pankreatitídy)  alebo efekt toxinov (alkohol a jeho metabolity). 

Okrem toho dochádza k zvýšeniu koncentrácie proteínov, z ktorých sa v drobných 

pankreatických vývodoch vytvárajú bielkovinné precipitáty, ktoré bránia odtoku pankretickej 

šťavy. Do nich sa inkorporuje kalcium v dôsledku nedostatku proteínu litostatinu. V 

pankreatickom sekréte sa  znižuje  pH a sekrécia bikarbonátov.  Opakované epizódy 

nekroinflamácie a uvoľňovanie proinflamačných cytokínov vyvoláva aktiváciu 

pankreatických hviezdicových buniek, ktoré sú navyše aktivované aj acetaldehydom, ktorý 

vzniká z alkoholu prispením oxidatívneho stresu. Trvalá aktivácia hviezdicových buniek 

vedie k dysbalancii medzi syntézou a degradáciou proteínov extracelulárnej matrix so 

vznikom fibrózy. Klinicky sa chronická pankreatitída prejavuje predovšetkým bolesťou 

v epigastru a úbytkom hmotnosti. Neskoršie  sa môže pridružiť maldigescia  so steatoreou 

a diabetes mellitus. 

1.3.4 Nádory exokrinnej časti pankreasu 

Pankreas postihujú viaceré druhy nádorov. Vychádzajú buď z exokrinnej časti pankreasu 

(95%) alebo z endokrinnej (5%).  Môžu byť benígne alebo malígne. Benígne nádory 
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exokrinného pankreasu sú veľmi zriedkavé a môžu mať epitelový alebo mezenchymový 

pôvod. Patria k nim adenómy, cystadenómy, fibrómy, myxómy, hemangiómy, chondrómy 

a neurinómy. Malígne nádory sú podstatne častejšie ako benígne.  

Najčastejším malígnym nádorom podžalúdkovej žľazy je adenokarcinóm. Vychádza 

z epitelu  vývodných pankreatických ciest  a tvorí 75 – 90 % všetkých nádorov pankreasu a až 

95 % zhubných nádorov . Incidencia karcinómu pankreasu sa pohybuje od 2,25 do 13/100 

000/ rok, pri čom relatívne nízky výskyt je v Ázii a podstatne vyšší v USA a v Európe. V 

posledných  rokoch sa pozoruje evidentný nárast incidencie.  Muži sú postihnutí častejšie  ako 

ženy, černosi a židia častejšie ako bieli. Vyše 70 % prípadov je diagnostikovaných medzi 60 – 

80 rokom veku .  

Etiológia nie je známa, k rizikovým faktorom patrí vyšší vek, fajčenie, chronická 

pankreatitída (najmä v kombinácií s cukrovkou), možno aj diéta s vysokým obsahom tukov a 

nadbytkom kalórií,  práca v karcinogénnom prostredí, reflux žlče a dvanástnikovej šťavy do 

pankreasu. Zanedbateľná nie je ani genetická predispozícia. K protektívnym faktorom sa 

počíta diéta bohatá na ovocie a zeleninu, karotenoidy a selén. 

V patogenéze hrajú dôležitú úlohu okrem enviromentálnych  činiteľov i faktory genetické 

a molekulárne. Ku genetickým patria mutácie génov K-ras,  p53, p16 (lokalizovaný na 

chromozóme 9p21), FHIT (na chromozóme 3p14) a ďalšie. Z molekulárnych faktorov sa za 

najvýznamnejšie považujú epidermálne rastové faktory. Ide o proteíny s nízkou molekulovou 

hmotnosťou, ktoré aktivujú svoje špecifické receptory na povrchu buniek, pri čom signál sa 

prenáša do jadra, kde stimuluje syntézu DNA .  

Príznaky karcinómu pankreasu sú najmä v počiatočných štádiách veľmi nešpecifické, často 

majú charakter funkčných dyspeptických ťažkostí (negatívne gastroenterologické vyšetrenia) 

a predchádzajú klinickej diagnóze približne 3-4 mesiace. V neskorších štádiách býva  

symptomatológia výraznejšia, avšak často je už prejavom inoperabilného tumoru. Patria k nim 

bolesti brucha najčastejšie v epigastriu, ale aj v ľavom alebo pravom hypogastriu (niekedy 

s propagáciou do chrbta a pod ľavú lopatku), úbytok hmotnosti (viacej ako 5 % normálnej 

telesnej hmotnosti), nechutenstvo, nauzea, zvracanie, ikterus (80 – 90 % pri ca hlavy 

pankreasu),  maldigescia . Z ďalších symptómov sa môže objaviť náhle vzniknutý diabetes 

mellitus, migrujúce tromboflebitídy (najmä pri  karcinóme chvosta) a psychické poruchy 

(depresie, anxiozita a agitovanosť v dôsledku nespavosti pri bolestiach). Svrbenie kože sa 

objavuje až pri dlhšom trvaní ikteru. Ochorenie sa zriedkavo môže manifestovať i akútnou 

pankreatitídou). Diagnózu okrem kliniky potvrdia zobrazovacie metódy (sonografia, 

počítačová tomografia a magnetická rezonancia). Liečba je chirurgická.  
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1.3.5 Nádory endokrinnej časti pankreasu  

 

sú zriedkavé a sú označované aj ako nádory neuroendokrinné, alebo tiež ostrovčekové nádory 

pretože vychádzajú väčšinou z buniek Langerhansových ostrovčekov. 

Môžu byť solitárne, viacpočetné alebo mnohopočetné postihujúce  viaceré endokrinné orgány 

a tkanivá, ktoré sú súčasťou dedičného autozomálne dominantného ochorenia, označovaného 

ako MEN I . Môžu byť nefunkčné  (nesecernujú žiadne peptidy alebo produkujú peptidy  bez 

špecifických klinických prejavov) a funkčné, ktoré vyvolávajú typické klinické príznaky, 

podľa toho  o aký hormón sa jedná. Etiológia nie je doteraz jednoznačne objasnená. 

K funkčným neuroendokrinným nádorom ostrovčekov patria:  

1. Inzulinóm, ktorý vychádza z beta buniek. Secernuje inzulín a proinzulín, ktoré vyvolávajú  

záchvatovú alebo chronickú hypoglykémiu. Býva solitárny, zvyčajne benígny (až v 90 %).  

2. Glukagonóm – z alfa buniek. Vedie k hyperglykémiám a k zvýšeniu svalového 

katabolizmu, čo sa prejavuje  výraznou svalovou slabosťou, migrujúci erytémami, chudnutím 

a anémiou. 

3. Gastrinóm pochádza z non–beta buniek. Produkuje gastrín vyvolávajúci veľkú 

hypersekréciu HCL. Výsledkom je tzv. Zollingerov-Ellisonov sy., prejavujúci sa  

recidivujúcimi viacpočetnými peptickými vredmi, ktoré sa nedobre hoja. Vyše 60% 

gastrinómov je  malígnych.  

4. Vipóm vedie k sekrécii vazoaktívného intestinálneho peptidu. Ten stimuluje biliárnu, 

pankreatickú a intestinálnu sekréciu, čo vedie k hnačkám. Vzniká hypokalémia, 

hypokalemická nefropatia, hyperglykémia a achlorhydria. Vazodilatačný účinok sa prejavuje 

začervenaním kože. 

5. Samatostatinóm vychádza  z D buniek, ide zvyčajne o pomerne veľký, solitárny, malígny 

nádor.  Produkuje nadmerné množstvo somatostatínu.  Jeho účinok sa prejaví hnačkami so 

steatoreou. Vzniká diabetes mellitus a cholecystolitiáza.    

1.4 Žlčník a žlčové cesty  

1.4.1 Všeobecná patofyziológia biliárneho systému 

 

Biliárny systém tvorí žlčník a žlčové cesty. Žlčník je vak, ktorý je uložený pod pečeňou, 

veľkosti 7-10 cm s kapacitou pribl. 30-70 ml. Jeho stena je tvorená hladkou svalovinou 
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a anatomicky sa delí na 4 časti: fundus, corpus, infundibulum a colum. V žlčníku sa 

koncentruje pečeňová žlč rezorbciou  vody.   

Žlčové cesty sa delia na intrahepatálne  (žlčové kapiláry a intra- a interlobulárne  žlčovody) 

a extrahepatálne  (d. hepaticus sin. a dexter, ich spojením vzniká d. hepaticus communis). 

Spojením d. hepaticus communis a d. cysticus vzniká d. choledochus. V oblasti hlavy 

pankreasu sa u väčšiny ľudí spojuje d. choledochus s d. pancreaticus maior a vytvárajú 

ampulu, ktorá sa v zostupnom ramienku dvanástnika vyklenuje do lumenu a je označovaná 

ako Vaterova papila. V oblasti papily  sú svalové vláka, ktoré vytvárajú sfinkter, ide o tzv. 

Oddiho sfinkter. Tvoria ho 3 časti: - sfinkter choledochu, sfinkter  hlavného pankretického 

vývodu (d. pancreaticus maior) a spoločný zvierač – sfinkter papily.   

Žlč sa tvorí v pečeni. Ide o pohyb vody, elektrolytov a ostatných zložiek  žlče zo sinusoidov 

cez hepatocyt do žlčových kapilár. Tvorí sa pribl. 600 – 1000 ml žlče /24 hod., ktorá je 

izotonická s plazmou. 80 % takto vytvorenej žlče sa dostáva cez d. cysticus do žlčníka, 

zvyšok odteká priamo do čreva. V žlčníku sa rezorbuje voda a žlč sa tým zahusťuje 2 – 5 krát. 

Žlč obsahuje elektrolyty, lipidy, peptidy, aminokyseliny, vitamíny, enzýmy a rôzne 

degradačné produkty (bilirubín, lieky, hormóny a ďalšie). Sekrécia žlče je viazaná na  žlčové 

kyseliny, menšie množstvo je na žlčových kyselinách nezávislé. 

Hlavným faktorom  pre výdaj žlče zo žlčníka sú tuky. Pri ich  kontakte so sliznicou tenkého 

čreva dochádza k produkcii cholecystokinínu. Ten vedie ku kontrakcii žlčníka a súčasne 

k relaxácii Oddiho sfinktera. Význam žlče spočíva najmä v emulgifikáciu tukov. Hrá 

významnú rolu aj v rezorbcii vitamínov rozpustných v  tukoch (ADEK). Žlčou sa vylučujú 

žlčové kyseliny, bilirubín, cholesterol, steroidné hormóny, niektoré lieky, toxíny. Ďalší 

význam žlče spočíva v neutralizácii črevného obsahu  a aktivácii proteolytických enzýmov 

pankreasu.  

 

Najčastejšie ochorenia biliárneho systému: 

1.4.2  Cholelitiáza 

   1.4.2.1 Cholecystolitiáza 

   1.4.2.2 Choledocholitiáza 

1.4.3 Cholecystitídy 

1.4.4 Cholangitídy 

1.4.5  Nádory a biliárne striktúry 
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1.4.2 Cholelitiáza   

je najčastejším ochorením žlčníka a žlčových ciest , postihuje 10 – 20 % dospelej populácie, 

pri čom výskyt stúpa s vekom.  U  žien je 2 – 3 krát častejšia ako u mužov.  Cholecystolitiáza 

sú konkrementy v žlčníku a choledocholitiáza konkrementy v žlčových cestách. 

Konkrementy v hepatických vývodoch sú označované ako  hepatikolitiáza. 

Žlčníkové a žlčovodové kamene sa delia na cholesterolové (kamene, ktoré obsahujú vyše 60 

% cholesterolu) a na pigmentové (bilirubínové), ktoré sú buď čierne (pri hemolytických 

ikteroch a pri pečeňovej cirhóze) alebo hnedé  (pri  stáze žlče, prítomnosti baktérii alebo 

parazitov v žlči). 

 

1.4.2.1 Cholecystolitiáza  

Na tvorbe cholesterolových konkremenov sa podieľajú 1. faktory pečeňové  a 2. faktory 

žlčníkové. 

1. Hlavným pečeňovým faktorom je tvorba tzv. litogennej žlče. Litogenná žlč je 

charakterizovaná  zvýšenou koncentráciou cholesterolu a/alebo nedostatkom žlčových 

kyselín.  Cholesterol je látka, ktorá je vo vode zle rozpustná a keďže žlč je vodný roztok, musí 

byť cholesterol počas sekrécie a transportu solubilizovaný v hydrofóbnom prostredí, čo 

zabezpečujú  zmiešané micely a fosfolipidové vezikuly.  Pri nedostatku  fosfolipidov  

vznikajú  tzv. jednoduché, už menej stabilné micely a pri nedostatku žlčových kyselín sa 

tvoria z cholesterolu a fosfolipidov vezikuly. Tie môžu vytvárať mikrokryštáliky, ktoré 

postupne narastajú, až vzniknú kamene. Najčastejšou príčinou  hypersaturácie žlče 

cholesterolom  je hypersekrécia cholesterolu pečeňou (zvýšeným vychytávaní plazmatických 

lipoproteínov, zvýšenou syntézou cholesterolu pri zvýšení aktivity  

hydroxymetylglutamylkoenzym A reduktázy a ďalšie príčiny). Nedostatok žlčových kyselín 

má tak isto rad príčin (získaný alebo vrodený defekt syntézy, porucha enterohepatálnej 

cirkulácie, najmä pri chorobách terminálneho ilea  a jeho resekcii (napr. - M. Crohn).   

2. Hlavným žlčníkovým faktorom sú poruchy motility žlčníka  - najmä zhoršená evakuácia. 

Porucha motility vedie ku zvýšeniu koncentrácie žlče, čo vyvolá retenciu kryštálikov, 

ich agregáciu a rast. Okrem toho pri tvorbe cholesterolových konkrementov majú význam aj 

tzv. antinukleačné  (apoliporpoteín, mastné kyseliny, glykoproteín) a pronukleačné faktory 

(žlčníkový mucín, kalciové soli) a ďalšie látky.  

K rizikovým faktorom vzniku cholecystolitiázy  patria: vek, pohlavie (ženy sú postihnuté  2-

3 krát častejšie ako muži), gravidita, obezita, rýchle schudnutie, diabetes mellitus, 
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hyperlipoproteinémie, hyperkalorická diéta, totálna parenterálna výživa, lieky a choroby 

terminálneho ilea.  

Pri tvorbe  bilirubinových konkrementov má rozhodujúci vplyv baktériová dekonjugácia 

bilirubínu (Bi). Nekonjugovaný  Bi je v žlči nerozpustný a preto vypadáva vo forme 

mikrokryštálikov, ktoré narastajú a vytvárajú pigmentové konkrementy. K rizikovým 

faktorom vzniku pigmentovej cholelitiázy patria hemolytické stavy, cirhóza pečene, stáza 

žlče, baktérie a parazity  v žlčovodoch.  

Klinicky môže cholecystolitiáza prebiehať asymptomaticky. Symptomatická 

cholecystolitiáza sa manifestuje biliárnou kolikou (bolesti v epigastriu a pod pravým oblúkom 

reberným s vyžarovaním doprava) alebo niektorou s komplikácií – cholecystitída, hydrops 

žlčníka, empyém žlčníka, perforácia, peritonitída, migrácia do choledochu a ďalšie. 

 

1.4.2.2 Choledocholitiáza (CHDL) 

Ide o  kamene v žlčových cestách. Delia sa na a) primárne a b) sekundárne. 

a) O primárnej  CHDL  hovoríme vtedy ak kamienky vznikajú v žlčových cestách (príčinou 

môže byť parciálna obštrukcia žločovodov).  

b) Sekundárna CHDL je tvorená konkrementami, ktoré do choledochu vycestovali zo 

žlčníka. Z choledochu môžu spontánne pasážovať cez Oddiho sfinkter do čreva alebo 

v žlčových cestách ostanú a postupne narastajú. Môžu byť solitárne alebo mnohopočetné. 

CHDL sprevádza cholecystolitiázu v 5 – 20 %.  

Klinicky môže byť CHDL asymptomatická ( často ide iba o zvýšenie GMT a ALP) alebo sa 

môže prejaviť bolesťami typu biliárnych kolík, prípadne komplikáciami. K najčastejším 

komplikáciám patrí akútna cholangitída a akútna pankreatitída.  

1.4.3 Cholecystitídy  

sú  zápaly žlčníka, ktoré môžu byť akútne alebo chronické.  

1.4.3.1 Akútna  cholecystitída. Pri viacej ako 90 % pacientov je súčasne prítomná 

cholecystolitiáza – ide o akútnu kalkulóznu cholecystitídu.  V 6 – 17 % pacientov vzniká 

cholecystitída  bez prítomnosti kamienkov – takáto cholecystitída sa nazýva akútna 

nekalkulózna cholecystitída. 

V patogenéze akútnej  kalkulóznej cholecystitídy hrajú úlohu dva faktory: 1. obštrukcia d. 

cysticus (najčastejšie kameňom) a 2. zápal steny cholecysty. Obštrukcia cystického duktu 

vedie ku koncentrácii žlče a vzniku toxických látok (lyzolecitin). Nemožnosť evakuácie 

žlčníka vedie k vzostupu itraluminálneho tlaku, zhoršuje sa perfúzia  steny a dochádza k jej 
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infarzácii, uvoľneniu zápalových mediátorov a k zápalu. Zápal je spočiatku sterilný, neskoršie 

dochádza ku kontaminácii črevnými baktériami. Významným rizikovým faktorom vzniku 

akútnej cholecystitídy je diabetes mellitus. Akútna cholecystitída sa prejavuje bolesťou pod 

pravým o.r., nauzeou, zvracaním a teplotou. Môže sa komplikovať empyémom, 

pericholecystickým abscesom a perforáciou. Zriedka sa vyskytuje akútna gangrenózna 

cholecystitída. 

Nekalkulózna cholecystitída postihuje žlčník bez prítomnosti konkrementov. V patogenéze 

hrá významnú roľu znížená motilita žlčníka a zvýšená sekrécia pigmentov. Vytvára sa žlčové 

blato (sludge), ktoré môže vyvolať blokádu žlčníka a zápal steny, podobne ako pri 

kalkulóznej cholecystitíde. Vzniká najčastejšie u pacientov po celkovej anestézii, po 

chirurgických zákrokoch  v brušnej dutine, pri sepse, šoku, popáleninách, polytraumách a pri 

dlhodobom hladovaní. Zvýšené riziko majú starší pacienti a ľudia s diabetes mellitus 

a nodóznou polyarteriitídou. Klinický priebeh je podobný ako pri akútnej kalkulóznej 

cholecystitíde, výskyt komplikácií je však vyšší.  

 

1.4.3.2 Chronická cholecystitída sprevádza zvyčajne cholecystolitiázu. Žlčník má 

zhrubnutú stenu, môžu byť prítomné kalcifikáty. Vzácne býva prítomný  chronický hydrops 

žlčníka. Klinický obraz je nenápadný. Pacienti si zvyknú sťažovať na tlak pod pravým o. r., 

nauzeu a  neznášanlivosť niektorých jedál. 

1.4.4 Cholangitídy  

sú zápaly žlčových ciest. Môžu byť akútne alebo chronické.  

1.4.4.1 Akútna cholangitída. K jej vzniku vedú dve základné príčiny: obštrukcia 

žlčovodov a baktériová infekcia. Obštrukcia žlčovodov môže byť čiastočná alebo úplná. 

Príčiny obštrukcie môžu byť benígne  (choledocholitiáza, poperačné striktúry, sklerotizujúca 

cholangitída, malformácie) alebo malígne (adenokarcinóm papily, cholangiokarcinómy,. 

kacinóm pankreasu). Stagnácia žlče predisponuje k jej infikovaniu. Najčastejšie ide o črevné 

baktérie (E. coli, Klebsiela, Enterobacter, Pseudomonas). Klinicky sa akútna cholangitída 

manifestuje bolesťami, ikterom, teplotou a triaškou (Charcotova trias), nauzeou a zvracaním. 

Je prítomná leukocytóza, vysoká sedimentácia a ostatné známky zápalu (zvýšený C  - 

reaktívny proteín, fibrinogén).  

1.4.4.2 Chronická cholangitída – ide o chronický prebiehajúci zápal žlčových ciest, 

ktorý je najčastejšie vyvolaný choledocholitiázou. Klinicky sa prejavuje subfebrilitami, 
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subikterom, svrbením kože, dyspepsiou, úbytkom hmotnosti. Dlhodobo prebiehajúca 

chronická cholangitída vedie k sekundárnej biliárnej cirhóze. 

1.4.5 Biliárne striktúry 

Biliárna striktúra (stenóza) je zúženie intra- alebo extrahepatálnych žlčových ciest, ktoré 

vedie k sťaženému odtoku žlče do dvanástnika. Striktúra môže byť kompletná, alebo 

čiastočná a môže byť spôsobená benígnym alebo malígnym procesom. Môže byť 

lokalizovaná na rôznych miestach žlčového stromu – počnúc Vaterovou papilou cez 

hepatocholedochus až do  žlčových kapilár. Malígne striktúry  sú vyvolané malígnymi 

nádormi a sú prebraté v kapitole „ Nádory žlčových ciest“.  

K vzniku biliárnej striktúry benígneho charakteru vedú rôzne príčiny, ktoré sú uvedené 

v tabuľke 1. Patogenéza biliárnych striktúr vychádza z etiológie. Najčastejšou príčinou je 

cholecystektómia  (CHE) a operačný zákrok na žlčových cestách.  Lézia môže byť vyvolaná  

priamou traumou, čiastočným alebo úplným preťatím hepatocholedochu alebo jeho 

zaklipovaním. Do úvahy pripadá aj ischémia žlčovodov, ktorá vzniká léziou ciev pri CHE 

a prejavuje sa zvyčajne neskoršie (od operácie) ako priame lézie. Ďalšou príčinou  striktúr  

môže byť akútny a/alebo recidivujúci zápal žlčových ciest so vznikom fibrózy. Po 

transplantáci pečene je hlavnou príčinou vzniku striktúry viacej ako 12-hodinová studená 

ischémia a trombóza so stenózou hepatálnej artérie. Pri chorobách postihujúcich hlavu 

pankreasu je hlavným patogenetickým mechanizmom  tlak zväčšenej hlavy na distálny 

pankreasom prebiehajúci úsek hepatocholedochu. 

Striktúry biliárneho traktu vedú k hromadeniu žlče nad prekážkou Pri parciálnych striktúrach 

nedochádza k ikteru, pacienti sa môžu sťažovať na pobolievanie v pravom hypochondriu, na 

zvýšenú únavnosť, malátnosť stratu chuti do jedla. Neskoršie sa môže pridať pruritus a/alebo 

ikterus s tmavým zafarbením moču a acholickou stolicou. Komplikáciu, ktorou je najčastejšie 

akútna cholangitída sprevádza tzv. Charkotova trias: bolesť pod pravým o. r. alebo 

v epigastriu, horúčka s triaškou a ikterus.  Súčasne býva prítomná nauzea a vracanie.  
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Tab.1: Etiológia biliárnych striktúr. 

 

Pooperačné – cholecystektómia (laparoskopická, otvorená ), choledochotómia,  gastrektómia     

                        duodenopankreatektómia,  transplantácia pečene, parciálna hepatektómia 

 

Choroby          akútna a chronická pankreatitída, pseudocysta pankreasu, absces pankreasu. 

pankreasu 

Choroby           stenóza  a dysfunkcia Oddiho sfinktera 

Vat. papily  

 

Choroby           Mirizziho sy, primárna sklerotizujúca cholangitída, prim. biliárna cirhóza,. 

žlč.ciest            choledochálne cysty, anomálne pankreatobil. spojenie. 

 

Infekcie            baktériové :  rekurentná cholangitída, tbc, subhepatálny absces 

                          parazitárne:  Clonorchis sinensis, Opisthorchis viverini, Fasciola hepatica 

                                               Echinococcus granulosus, Ascaris lumbricoides,  

                                               Kryptosporidióza 

                          vírusové:      Cytomegalovirus 

 

Iné.                    po poraneniach brucha, tlakom cýst a lymfatických uzlín, cystická fibróza, 

                          benígne nádory žlčových ciest – adenóm, cystadenóm  

    

   

1.4.6 Nádory žlčníka a žlčových ciest 

môžu byť benígne alebo malígne.  

a) Benígne nádory sú vzácne, ide o adenóm, cystadenóm, papilóm, mnopočetnú biliárnu 

papilomatózu (epitelové nádory), adenomyom,  neurinóm, paragangliom, amputačný neuróm, 

leiomyom. Častejšie sa vyskytujú polypy žlčníka. Môže byť prítomné aj heterotopické 

tkanivo (pečene, pankreasu a žalúdka). Patogenéza nie je úplne známa, benígne nádory sú 

považované  buď za pozostatky  nesprávneho fetálneho vývoja, za hamartómy  a reakciu na 

chronické lokálne poškodzovanie (zápalom, mikrotraumami, ischémiou). Mohlo by ísť aj 

o následok genových mutácií. Klinicky benígne nádory môžu viesť k obštrukcii žlčových 

ciest a manifestovať sa extrahepatálnou cholestázou a ikterom. 

b) Malígne nádory biliárneho systému: najčastejšie ide o karcinóm žlčníka 

a cholangiokarcióm. Pri  patogenéze karcinómu žlčníka sa  diskutuje o úlohe konkrementov 

(najmä veľké konkrementy, ktoré tlačia na stenu žlčníka). Prekancerózou je jednoznačne aj 

tzv. porcelánový žlčník. Tiež sa uvažuje o možnosti anomálnej junkcie  pankreatikobiliárneho 

spojenia, ktorá umožňuje regurgitáciu pankreatickej šťavy do biliárneho systému  a žlčníka  s 
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následným zvýšením proliferačnej aktivity.  Môže ísť aj o chronické dráždenie pri zápaloch 

(zvýšený výskyt cholangiokarcinómu u pacientov s primárnou sklerotizujúcou cholangitídou 

a orientálnou cholangitídou). S veľkou pravdepodobnosťou je možná i transformácia 

benígnych nádorov na malígne (najmä adenómov  - napr. polypy žlčníka väčšie ako 1 cm). 

Významnú rolu hrajú nesporne aj genetické vplyvy (mutácie onkogénov a nádor 

suprimujúcich génov).  

Klinicky sa karcinóm žlčníka manifestuje zvyčajne až vo veľmi pokročilom štádiu a to 

žltačkou (prerastanie do žlčových ciest). Cholangokarcinómy môžu postihnúť ktorúkoľvek 

časť žlčového stromu – od papily až po intrahepatálne žlčové cesty.  Klinicky sa manifestujú 

zvyčajne nebolestivým ikterom s cholestázou a  úbytkom hmotnosti. Liečba je operačná, často 

však už iba paliatívna (inoperabilný tumor) a potom spočíva v drenáži žlčových ciest 

(endoskopickej alebo chirurgickej). 

1.5 Tenké črevo 

1.5.1 Všeobecná patofyziológia tenkého čreva 

Tenké črevo sa delí anatomicky na tri časti: duodenum, jejunum a ileum. 

Dĺžka tenkého čreva 365-600 cm, pri čom  duodenum má 25-30 cm, jejunum 160 – 200 cm,  

a ileum 360 cm. Povrch má 3.300 cm
2
, ak sa však prirátajú Kerkringové riasy, klky 

a mikroklky, skutočná absorpčná plocha je pribl 2 mil. cm
2
 (tenisový dvorec).  

K funkciám tenkého čreva patrí: motilita, trávenie, vstrebávanie a sekrécia. Motilita 

(motorická činnosť) spočíva v kývavých a peristaltických pohyboch. Kývavé pohyby 

(segmentálne kontrakcie) zaisťujú premiešavanie obsahu a sú vyvolané spontánnou aktivitou 

hladkého svalstva. Peristaltické pohyby (propulzívna aktivita), zabezpečujúce pohyb obsahu 

čreva aborálnym smerom. Pri peristaltike sa mení poloha a výška črevných klkov, takže sa 

dostávajú do kontaktu s inou tráveninou. Obidva druhy pohybov prebiehajú súčasne, čím je 

zabezpečený kontakt tráveniny s veľkým slizničným povrchom. Motilitu tenkého čreva  

zabezpečuje vegetatívny nervový systém (riadený vyššími nervovými centrami) 

prostredníctvom reflexov: 1. jejunogastrického inhibičného reflexu (rozpätie jejuna 

spomaľuje vyprázdňovanie žalúdka), 2. intestinointestinálneho inhibičného reflexu (rozpätie 

určitého úseku čreva znižuje tonus a motilitu úsekov priľahlých), 3. anorektálneho 

inhibičného reflexu (žalúdková a črevná motilita sa znižuje rozpätím konečníka a análneho 

otvoru) a 3. gastrojejunálnym reflexom (motilita žalúdka po jedle stimuluje peristaltiku ilea).   
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Trávenie čiže digescia spočíva v hydrolýze jednotlivých živín tráviacimi enzýmami  

(slinných žliaz, hlavných buniek žalúdka, exokrinného pankreasu a enterocytov). K  správnej 

digescii je potrebné: optimálne pH, zodpovedajúce množstvo digestívnych enzýmov, 

dostatočné premiešanie tráveniny s enzýmami, dostatočný čas kontaktu týchto zložiek, 

optimálna emulgácia tukov žlčou a funkčný aktivačný systém proteolytických enzýmov. 

Vstrebávanie – absorbcia  znamená transport produktov trávenia stenou tenkého čreva. Má 

tri fázy: 1. intraluminálnu fázu (vstup látky z lumenu do enterocytu), 2. intracelulárnu fázu 

(premena látky v enterocytoch), 3. transportnú fázu (prechod vstrebanej látky z enterocytu 

do krvného alebo lymfatického obehu). Vstrebávanie prebieha buď ako pasívna difúzia 

(transport látky do enterocytu pórami alebo lipoproteínovou fázou bunkovej membrány) alebo 

špeciálnymi transportnými mechanizmami. Pre správnu rezorbciu je potrebná dostatočná 

rezorbčná plocha, dostatočný čas kontaktu tráveniny s črevným epitelom, intaktný enterocyt 

a neporušený cievny a lymfatický transport. Rezorbuje sa približne 8 l tekutín, približne 1,5 l 

z potravy, zvyšok tvoria sekréty. 80 % rezorbcie prebieha v jejune a ileu, zvyšok 1,4 l 

v hrubom čreve a 0,l l sa vylúči stolicou. Sekrécia je vylučovanie látok do lumenu. Sliznica 

tenkého čreva vylučuje črevnú šťavu (succus entericus), ktorá obsahuje vodu, sekrečné 

produkty enterocytov, anorganické látky, enzýmy a plazmatické bielkoviny. 

Najčastejšie choroby tenkého čreva: 

    1.5.2 Brušná bolesť  

    1.5.3 Poruchy motility tenkého čreva 

    1.5.4 Celiakia  

    1.5.5 Maldigescia a malabsorbcia  

    1.5.6 Hnačka  

    1.5.7 Ileus 

    1.5.8 Nádory tenkého čreva  

1.5.2 Brušná bolesť 

 

Bolesť je spontánny pocit na rozdiel od bolestivosti, ktorá je vyvolaná vyšetrovacím 

manévrom (tlakom). Brušnú bolesť možno rozdeliť na 1. somatickú (spinálnu)  a 2. 

viscerálnu (orgánovú). 

 

1.5.2.1 Somatická bolesť je vedená  z miesta v bruchu spinálnymi nervami 

a spinotalamickým zväzkom do mozgu. Má ostrý ráz a presnú lokalizáciu v mieste dráždenia. 
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Delí sa na bolesť povrchovú, ktorá je vyvolaná vonkajšími podnetmi (koža) a hlbokú-  

parietálnu, ktorá vychádza z tzv. podporných tkanív – ciev. nervov, nervových pletení, svalov 

a pobrušnice. Je menej presne lokalizovaná ako bolesť povrchová a môže byť sprevádzaná 

palpačnou bolestivosťou a precitlivelosťou kože na dotyk. 

 

1.5.2.2 Viscerálna bolesť vzniká dráždením orgánov a prebieha sympatickými 

nervami. Vyvoláva ju napätie svalovej steny, napätie puzdra, ťah za omentum, alebo 

ischémia. Viscerálna bolesť je tupá a nie je presne lokalizovateľná. Chorý ju udáva nie tam, 

kde je postihnutý orgán, ale tam, kde tento orgán vznikol embryonálne. Väčšinou sa premieta 

k strednej čiare (mierne postihnutie) alebo sa pridružuje  propagácia – napr. pod pravý alebo 

ľavý rebrový oblúk rebrový podľa druhu ochorenia (závažnejšie postihnutie). Ak sa 

k viscerálnej bolesti pridá bolesť somatická, ostrá, presne lokalizovaná, svedčí to pre 

rozšírenie procesu na tkanivá inervované somatickými nervami  (nástenná pobrušnica). 

Zvláštnym typom orgánovej bolesti je kolika a tenesmus. Kolika je rytmická bolesť v bruchu, 

ktorá sa rytmicky objavuje a odoznieva (kolika biliárna, obličková, črevná). Tenezmus je 

pocit nútenia na stolicu, ktorý nie je nasledovaný primeranou defekáciou a pocitom 

dostatočného vyprázdnenia (typický pre organické ochorenia konečníka, napr. ulceróznu 

kolitiídu, karcinóm). 

 Pre diagnostiku má veľký význam  zhodnotiť vlastnosti brušnej bolesti:  jej charakter (kŕče, 

tlak), lokalizáciu ( nekryje sa s polohou orgánov),  vyžarovanie (do nadbruška, do ramena, 

pod o. r., pod lopatky, do krížov),  trvanie (sekundy, minúty, hodiny), rytmus – stála je 

somatická, rytmická je viscerálna), závislosť na jedle, na defekácii, vyvolávajúce  

a uľavujúce faktory, periodičnosť (záchvatová, nárazová, vlnovitá).    

1.5.3 Poruchy motility tenkého čreva 

Hlavnou funkciou tenkého čreva je vstrebávanie zložiek potravy, ktoré sú nevyhnutné pre 

život. Pre vykonávanie tejto funkcie je nesporne potrebná aj motilita, ktorá zabezpečuje 

premiešanie potravy a jej posun aborálnym smerom. Pohyb čreva je zaisťovaný koordináciou 

hladkej svaloviny nervových a neurohumorálnych impulzov, tzv. Cajalových intersticiálnych 

buniek a nervovými podnetmi vnútornej a vonkajšej nervovej siete. 

K ochoreniam, ktoré sú vyvolané porušenou motilitou patrí: 1. chronická črevná 

pseudoobštrukcia, 2. akútny ileus, 3. baktériové prerastanie, 4. syndróm zrýchlenej 

pasáže tenkým črevom  a 4. diabetická gastroenteropatia. 
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 1. Chronická črevná obštrukcia (predpokladanou léziou je úplná strata Cachalových 

buniek) sa prejavuje poruchou pasáže bez preukázateľnej mechanickej prekážky. Príčinou je 

neefektívna peristaltika, klinicky spojená s nauzeou, zvracaním, bolesťami brucha a brušnou 

dystenziou. Na natívnej snímke brucha sú  hladinky. Ochorenie  môže mať primárne 

a sekundárne príčiny. K primárnym príčinám  patria viscerálne neuropatie (sporadická 

a vývojová viscerálna neuropatia a cytomegalovírusové infekcie ) a viscerálne myopatie 

(familiárna a sporadická – napr. progresívna svalová dystrofia). K sekundárnym príčinám 

patria poruchy spojiva (dermatomyozitídy, SLE), choroby svalstva a nervov (svalová 

dystrofia), endokrinné ochorenia (diabetes, paratyreóza), postvírusové stavy 

(cytomegalovírus), postischemické,  postransplantačné a paraneoplastické stavy. Príčinou 

môžu byť aj lieky  (opiáty, kalciové blokátory) a rôzne iné príčiny (jejunoileálny bypas).  

2. Akútny ileus – býva spôsobený znížením motility čreva ako komplikácie po  

abdominálnych operáciách. Môže sprevádzať akútnu peritonitídu, prípadne lézie miechy. 

Akútny ileus po operáciách sa vysvetľuje znížením motility čreva ku ktorej vedie  masívna 

bunková zápalová infiltrácia, ktorú vyvoláva manipulácia s črevom. K zápalu dochádza veľmi 

skorou aktiváciou makrofágov  v cirkulárnej črevnej svalovej vrstve, ktorú sprevádza včasná 

supresia kontraktility hladkého svalstva. Makrofágy sú aktivované cytokínmi IL-1, IL-6 

a TNF transkripčnými faktormi.  

3. Baktériové prerastanie (bacterial overgrowth). Ide o prerastanie nefyziologickej 

baktériovej črevnej flóry. Dochádza k nemu po antibiotikách alebo pri poruche imunity. 

K týmto faktorom sa často pridružuje znížená žalúdková sekrécia a zmena motility tenkého 

čreva. Porucha sa manifestuje zvýšenou produkciou plynov, meteorizmom, hnačkami a 

prelievaním čriev. V závažných prípadoch sa môže vyvinúť malabsorbčný syndróm. 

Baktériové prerastanie podporuje aj parenterálna výživa. Prerastanie aerobnými 

gramnegatívnymi  baktériami môže narušiť systémovú imunitu a viesť k septickým stavom. 

4. Syndróm dráždivého hrubého čreva je rozobratý v samostatnej kapitole. 

5. Syndróm zrýchlenej pasáže tenkým črevom sa vyskytuje po operáciách žalúdka podľa 

Bilrotha druhého typu a je známy pod pojmom dumping syndróm (pozri poruchy motility 

žalúdka). 

6. Diabetická gastroenteropatia sa pripisuje  diabetickej polyneuropatii. K zažívacím 

ťažkostiam u diabetikov môžu prispieť aj perorálne antibiotiká (metformin zhoršuje rezorbciu 

žlčových kyselín). 
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1.5.4 Celiakia 

označovaná tiež ako celiakálna sprue,  gluténová enteropatia, netropická sprue je 

autoimunitné ochorenie charakterizované imunologicky sprostredkovanou enteropatiou 

tenkého čreva. Ochorenie sa vyskytuje u geneticky predisponovaných jedincov, ktorí 

konzumujú prolamíny, čo sú bielkoviny  nachádzajúce sa v pšenici, raži a jačmeni.  Viac ako 

90 % ľudí s celiakiou je HLA-DQ2 pozitívnych, zvyšok HLA-DQ8 pozitívnych.   

Alkoholovou extrakciou je možné získať z prolamínov gliadíny a gluteníny. Gluténovú 

enteropatiu vyvolávajú gliadíny.  Gliadín  je zložitou zmesou polypeptidov s vysokým 

obsahom prolinu a glutamínu. Gliadín vstupuje do lamina propria, kde je deaminovaný 

tkanivovou transglutaminázou, čo umožňuje gliadinovej molekule väzbu na DQ2 alebo DQ8 

molekuly buniek, ktoré produkujú antigén. Následne dochádza k aktivácii CD4 T buniek, 

ktoré produkujú interferón a iné cytotoxíny, ktoré vyvolávajú cytotoxickú reakciu enterocytov 

a  postupnú parciálnu alebo kompletnú atrofiu klkov, hyperpláziu krýpt a zvýšený počet 

intraepiteliálnych lymfocytov a plazmocytov. Medzi potenciálne spúšťacie mechanizmy sa 

zaraďuje adenovírus 12, ktorý má bielkovinný obal podobný štruktúre aminokyselín alfa-

gliadínu. Ochorenie sa prezentuje často  už v detskom veku po ukončení dojčenia a zavedenia 

lepku do potravy hnačkami, steatoreou, bolesťami brucha, zvracaním a neprospievaním. 

Podobné dyspeptické ťažkostí  môžu mať aj dospelí (gastrointestinálne prejavy). Okrem 

toho sa celiakia môže manifestovať aj extraintestinálnymi prejavmi, ku ktorým patrí 

anémia, osteopénia, kožné prejavy (dermatitis herpetiformis, aftózma stomatidída), 

neurologické príznaky (ataxia, svalová slabosť, parestézie), poruchy fertility a ochorenia 

pečene, prípadne pankreasu. Neliečená celiakia má vysoké riziko vzniku malígnych ochorení. 

Liečba spočíva v úplnom vynechaní lepku v potrave . 

 

1.5.5 Maldigescia a malabsorbcia 

1.5.5.1 Maldigescia označuje zníženie intraluminálnej hydrolýzy živín takého stupňa, 

že sa objavujú príznaky malabsorbčného syndrómu. Môže byť vyvolaná  poruchou 

žalúdkových funkcii, zníženou intraluminálnou koncentráciou  pankreatických enzýmov 

(pankreatogénna maldigescia) alebo žlčových kyselín (cholagénna maldigescia).  

1. K pankreatogennej  maldigescii vedie: a) znížená sekréčna kapacita enzýmov alebo 

nedostatočná endogénna stimulácia sekrécie,  b) chýbanie   intraluminálnej aktivácie enzýmov 

alebo c) prítomnosť ich nadmernej  intraluminálnej  inaktivácie.  
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a) Znížená sekrécia enzýmov je najčastejšie následkom nedostatočnej sekrécie 

pankreatických enzýmov pri chronickej pankreatitíde, karcinómu pankreasu a  cystickej 

fibróze. Druhou  príčinou nedostatočnej sekrécie  je nedostatočná endogenná stimulácia 

pankreasu (nedostatočná stimulácia sekretínom a cholecystokinínom pre jeho znížený výdaj 

zmenenou sliznicou) a  vzniká  po operáciách žalúdka a pri celiakii.  

b) Chýbajúca intraluminálna aktivácia enzýmov je spôsobená vrodeným deficitom 

enterokinázy.  

c) Nadmerná inaktivácia enzýmov sa pozoruje pri  Zollingerovom- Ellisonovom syndróme 

(extrémne kyslý obsah duodena v dôsledku hypersekrécie HCL  inaktivuje amylázu a lipázu).  

2. cholagenná maldigescia sa vyznačuje  postihnutím  predovšetkým rezorbcie tukov  

a vyskytuje sa pri chronickej cholestáze ( primárna a sekundárna biliárna cirhóza).   

 

1.5.5.2 Malabsorbcia (malabsorbčný syndróm - MAS) je nedostatočná rezorbcia 

živín.  Vyskytuje sa u chorôb, u ktorých dochádza v tenkom čreve  k poruche jednej alebo 

viacerých funkcií (trávenie, vstrebávanie, sekrécia, motilita). Delí sa na primárny MAS 

(porucha je v enterocytoch napr. celiakia) a sekundárny  MAS (porucha je mimo 

enterocytov). Podľa toho o poruchu ktorej funkcie tenkého čreva ide možno deliť  MAS na 5. 

skupín: 

1. poruchy trávenia  -  funkčná nedostatočnosť pankreasu, deficit sekrécie žlče a operácie 

žalúdka, 

2. poruchy vstrebávania: postihnutie absorbčného epitelu (primárny MAS – celiakia, 

tropická sprue, selektívne malabsorbcie), zápalové choroby tenkého čreva, systémové 

choroby tenkého čreva (kolagenózy, amyloidóza, lymfómy, Whipleova choroba), zmeny 

mikrobiálnej flóry tenkého čreva, parazitózy (lambliáza, strongyloidóza, ankylostomióza), 

poškodenie tenkého čreva fyzikálnymi a chemickými vplyvmi (cytostatika, ionizačné 

žiarenie), endokrinopatie (diabetes mellitus, hypoparatyreóza, hypotyreóza, 

hypokortikalizmus, gastrinóm, vipóm, karcinoid), srdcové a cievne choroby (konstriktívna 

perikarditída, mezenteriálna ischémia), kožné choroby (Duhringova dermatitída, psoriáza), 

kvantitatívny úbytok absorbčnej plochy (sy krátkeho čreva) a iné príčiny (agamaglobulinémia, 

AIDS a ďalšie). 

3. poruchy sekrécie  (exudatívna enteropatia) 

4. poruchy motility 

5. nedostatočný prívod živín (napr. bielkovín) 

Hlavnými klinickými príznakmi sú hnačky, celková slabosť, úbytok hmotnosti a anémia.    
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1.5.6 Hnačka 

je definovaná ako časté vyprázdňovanie riedkej stolice. K objektivizácii možno použiť 

hmotnosť stolice. O hnačke sa hovorí vtedy, ak hmotnosť stolice je väčšia ako 200-250 g 

denne.  

Patofyziologicky ide u hnačky v podstate buď o zvýšenú sekréciu vody a alektrolytov alebo 

o nedostatočnú rezorbciu črevnej tekutiny. Hnačku na základe patofyziologického 

mechanizmu vzniku možno rozdeliť na štyri skupiny: 1. sekrečnú 2. osmotickú, 3. motilitnú  

a 4. exudatívnu (zápalovú). 

1. sekrečná hnačka – je charakterizovaná poruchou transportných mechanizmov  enterocytov  

pre nátrium, chlór, draslík a bikarbonát. Následná poruchou rovnováhy medzi sekréciou 

a rezorbciou vedie k zvýšeniu črevného obsahu a k hnačke. Sekrečná hnačka je 

charakterizovaná vodnatou stolicou väčšou ako 1 liter denne, ktorá je izotonická a izoionická 

s plazmou.  Hlavnými príčinami  sekrečnej hnačky je  redukcia črevnej plochy (po resekciách 

tenkého čreva), difúzne ochorenia čreva s poškodením funkcie enterocytov a abnormálne 

mediátory, ktoré zasahujú do intracelulárnej reakcie cyklického adenosinmonofosfátu – 

príkladom je cholera, kde sa na membráne enterocytov zachytáva toxín cholery, ktorý 

aktivuje adenylátcyklázu a cestou cAMP otvára chloridový kanál. Následne dochádza 

k sekrécii chloridov a inhibícii rezorbcie NaCl a tým k hnačke. Ďalšími  príčinami sekrečnej 

hnačky môže byť  nadmerná sekrécia  hormónov:  gastrínu (Zollingerov- Ellisonov syndróm), 

serotoninu (karcinoid), vazoaktívneho intestinálneho polypetidu (vipóm), tyroxínu 

a prostaglandínov (črevné lymfómy, zápalové ochorenia čreva).  

2. Osmotická hnačka . Pri nej obsahuje lúmen čreva osmoticky aktívne látky, ktoré sú zle 

rezorbovateľné, nerezorbovateľné alebo ich rezorbovateľnosť prekročila kapacitu  

enterocytov. Známa je napr. laktózová intolerancia, k hnačke môžu viesť aj sorbitol, fruktóza 

a manitol. Osmotickým účinkom môžu vyvolať hnačku horečnaté soli a liečba laktulózou. 

Sekrečnú hnačku môžu vyvolať ďalej celiakia, postiradiačné,  postischemické enteritídy 

a postinfekčné gastroenteritídy, laxatíva, pankreatická insuficiencia a ochorenia tenkého 

čreva.  

3. Motilitná hnačka (motorická) je vyvolaná porušenou  motilitou čreva: a) tenkého, b) 

hrubého a c) dysfunkciou análneho sfinktera.  

Motilita tenkého čreva môže byť zvýšená alebo znížená. Zvýšená motilita tenkého čreva 

vedie k zníženiu kontaktu chymu s absorbčnou plochou. Veľké množstvo tekutiny sa dostáva 

do hrubého čreva, prekračuje jeho absorbčnú kapacitu  a vedie k hnačke. Vyskytuje sa u colon 
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iritabile, po gastrektómii, vagotómii, pri tyreotoxikóze, pri karcinoide a po operáciách GITu. 

Ak je motilita tenkého čreva znížená, množí sa baktériová flóra, je porušená absorbcia 

tukov, cukrov a žlčových solí, čo vedie k hnačke. Vyskytuje sa pri diabete, hypotyreóze, 

amyloidóze, sklerodermii a po vagotómiách. Zvýšená motilita hrubého čreva vedie 

k predčasnému vyprázdňovaniu hrubého čreva a pozoruje sa najčastejšie pri colon iritabile. 

Dysfunkcia análneho sfinktera (neuromuskulárne poruchy, zápaly, chirurgické zákroky) môžu 

viesť k inkontinencii, čo  pacient udáva  niekedy ako hnačku.  

4. Exudatívna (zápalová) hnačka. Poškodenie sliznice zápalom, edémom, eróziami 

a ulceráciami je sprevádzané zvýšenou exudáciou hlienu, bielkovín, prípadne aj krvi. Vedú 

k nej zápalové ochorenia čreva- nešpecifické (ulcerózna kolitída, Crohnová choroba), 

infekčné (napr. salomonelóza, shigelóza, amebiáza, tuberkolóza, Clostridiové infekcie), 

ischemické kolitídy,  vaskulitídy a divertikulitídy). 

Z klinického hľadiska možno hnačku deliť na a) akútnu a b) chronickú.  

a) Akútnu hnačku môžu vyvolať  baktériové, vírusové, mykotické a parazitové  ochorenia, 

otravy, lieky (antibiotiká, ťažké kovy) a ďalšie príčiny (napr. divertikulóza, ischemická 

kolitída). 

b) K chronickým  hnačkám vedú niektoré infekcie (amebiáza, giardiáza, tuberkulóza, 

clostridiové infekcie), zápaly (ulcerózna kolitída, M. Crohn,  mikroskopická kolitída), lieky 

(laxatíva, antibiotiká, nesteroidové antiflogistika a rad ďalších), malabsorbcia (pankreatická 

insuficiencia, celiakia, amyloidóza, Whipleova choroba, lymfóm), endokrinné ochorenia 

(Zollingerov- Ellisonov syndróm, hypertyreóza, karcinoid, diabetes mellitus) a poruchy 

motility (colon iritabile, dumping sy, vagotómia). 

1.5.7 Ileus 

Ileus je nepriechodnosť čriev, čo je porucha pasáže črevného obsahu. Tvorí okolo 20 % 

všetkých náhlych brušných príhod. Vyskytuje sa vo všetkých vekových skupinách, 

s narastajúcim vekom pribúda, čo je spôsobené vyšším výskytom nádorov a divertikulitídy 

hrubého čreva.  Obštrukcia čreva  môže byť lokalizovaná v tenkom čreve alebo v hrubom 

čreve. Ak postihne proximálnu časť tenkého čreva, označuje sa stav ako vysoký ileus, pri 

postihnutí distálnej časti tenkého čreva ide o nízky ileus. Ak je prekážka v kolone, ide o ileus 

hrubého čreva. Príčiny môžu byť vrodené (atrézia a stenózy) alebo získané (najčastejšie 

kolorektálny karcinóm).   Podľa mechanizmu vzniku porušenej črevnej pasáže sa ileus delí na 

1. mechanický (obštrukcia dynamická) a 2. paralytický (obštrukcia adynamická). Podľa 
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klinického priebehu môže byť ileus akútny, subakútny, chronický a intermitentný 

(recidivujúci) . 

 

1.5.7.1 Mechanický ileus 

Do úvahy prichádzajú tri druhy príčin, ktoré vyvolajú obštrukciu tenkého čreva : a) príčiny 

vonkajšie (mimo črevo): vnútorné hernie (bráničné, paraduodenálne), vonkajšie hernie 

(inguinálne, pupočné), abscesy, nádory (benigné aj malígne), volvulus a strangulácia, b) 

príčiny intramurálne (v stene čreva):  benígne aj malígne nádory, zápaly (M. Crohn, 

divertikulitída, črevné infekcie, tbc, vrodené anomálie (malrotácie, cysty črevnej steny, 

duplikácie), iné príčiny (hematóm, ischémia, striktúry, postiradiačná enteritída, intususcepcia, 

endometrióza), c) príčiny intraluminálne (v lúmene čreva): cudzie telesá, žlčové 

konkrementy, parazity, enterolity. 

Najčastejšou príčinou obštrukcie tenkého čreva  sú pooperačné zrasty (70 % všetkých lézii). 

Druhé miesto zaujímajú nádory (približne 20 %) 

Patofyziologické zmeny, ktoré vznikajú pri nepriechodnosti čriev zasahujú celý organizmus. 

Dochádza k reaktívnej hyperperistaltike, ktorej účelom je pretlačiť črevný obsah cez 

prekážku. Ak je prekážka nekompletná, môže dôjsť k odchodu časti stolice a plynov. 

O niekoľko hodín sa peristaltiká vyčerpá, vzniká edém črevnej steny a paréza, mechanický 

ileus sa mení na sekundárny paralytický ileus. Nad prekážkou dochádza k distenzii čreva 

jednak hromadením  plynu (z prehltnutého vzduchu, z  fermentatívnej činností črevných 

baktérii a z difúzie z krvi) a jednak hromadením tekutiny (zo sekrécie čreva, zo zníženej 

rezorbcie vody a elektrolytov z črevného lúmenu, zvýšenou exkréciou z  krvi). Tekutina, 

ktorá sa hromadí nad prekážkou vytvára tzv. „tretí priestor“. Tekutina v treťom priestore je 

pre organizmus neupotrebiteľná- a vylučuje sa zväčša zvracaním. Tým dochádza k ďalším 

stratám tekutín a elektrolytov, čo bez liečby vedie k hypovolemickému šoku a k poruche 

acidobázickej rovnováhy. Pri vysokej nepriechodnosti vzniká hypochloremická alkalóza (zo 

strát kyslej žalúdkovej šťavy), pri nízkom ileu naopak metabolická acidóza. Ďalším 

následkom je oligúria až anúria. 

Významnú rolu v patogenéze ileóznych stavov hrá aj zvýšený intraluminálny tlak, ktorý 

vedie ku kompresii lymfatického a cievneho kapilárneho riečiska a ku kapilárnej stáze. Ak 

zvýšenie intraluminálneho tlaku trvá dlhšie alebo dosahuje vyššie hodnoty, môže dôjsť aj 

k oklúzii artérií s následnou ischémiou črevnej steny (časté je to pri dvojitej oklúzii črevnej 

kľučky- pri volvule, kde môže vzniknúť gangréna a perforácia).  
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Edém črevnej steny, najmä submukózy (zvýšená permeabilita kapilár a spomalenie 

lymfatickej drenáže) vedie k poruche črevnej bariéry a k transudácii tekutín, bakterií 

a bakteriálnych toxínov do peritoneálnej dutiny brušnej. Pri tom stagnácia tekutiny vedie 

k výraznému pomnoženie baktérii v stagnujúcom obsahu čreva (nad prekážkou), čo môže 

viesť k peritonitíde a po operácií k vzniku intraabdominálnych abscesov.  

Vysoká poloha bránice vyvolaná distenziou čriev vyvolá poruchu pľúcnej ventilácie 

s atelektázami a sklonom k vzniku pneumónií.  

 

1.5.7.2 Paralytický ileus 

je charakterizovaný ako stav, kedy dochádza k zpomaleniu až paralýze peristaltiky čreva. 

Príčinou je strata prenosu signálu na nervových zakončeniach Meissnerovho a Auerbachovho 

plexu. Etiologicky má viacero príčin, z ktorých najčastejšia je reflexná inhibícia (po 

laparotómii a abdominálnej traume. Z ďalších príčin  do úvahu prichádzajú ochorenia 

zápalové (peritonitída, ak. pankreatitída, perforácie a penetrácie), cievné zmeny v dutine 

brušnej (ischémie), infekcie (apendicitída, peritonitída), retroperitoneálne procesy (krvácanie, 

nefrolitiáza), lieky (opiáty, chemoterapeutiká)  a metabolické procesy (diabetes mellitus, 

urémia, elektrolytová dysbalancia, porfýria).    

1.5.8 Nádory tenkého čreva 

sú pomerne zriedkavé a tvoria pribl. 10 % všetkých nádorov zažívacieho traktu.  Môžu byť 

benígne alebo malígne. 

Z benígnych nádorov sa v tenkom čreve vyskytujú: adenóm, leiomyóm, lipóm, fibróm, 

hemangióm a hamartóm. Maligné nádory sú adenokarcinómy, GIST-omy (gastrointestinále 

stromálne nádory, ktoré vychádzajú z mezenchýmových buniek), lymfómy (primárne alebo 

ako súčasť systémového ochorenia), sarkómy (z hladkej svaloviny) a karcinoid 

(neuroendokrinný nádor, ktorý produkuje serotonin vyvolávajúci charakteristický klinický 

obraz tzv. karcinoidný syndróm: flush tváre a hrudníka, vodnaté hnačky, postihnutie srdca, 

bronchiálna astma). 

Malígne nádory tenkého čreva sú podstatne zriedkavejšie ako nádory hrubého čreva. Ako 

príčiny tohto rozdielu sa uvádzajú: tekutý obsah (nižšia mechanická iritácia), veľký obsah 

a rýchly tranzit (menšia koncentrácia karcinogénov), prítomnosť vysoko účinných 

mikrozomálnych systémov (detoxikácia karcinogénov), metabolicky neaktívne baktérie 

(neprítomná transformácia prokarcinogénov  na karcinogény), alkalické pH (zábrana tvorby 

nitrozamínov), vysoký počet lymfocytov a IgA secernujúcich buniek (lokálna 
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imunosurveilance).  K rizikovým faktorom vzniku malígnych  nádorov sa počíta, podobne 

ako u kolorektálneho karcinómu, vysoká konzumácia červeného mäasa, údenín a tukov. 

Okrem toho k vzniku malignít tenkého čreva predisponuje predovšetkým familiárna 

adenomatózna polypóza. Z ďalších ochorení sa za prekancerózu považujú: celiakia, Crohnova 

choroba, ileálna cysto- a ureteroplastika, ileostómia po kolektómii, neurofibromatóza, 

imunoproliferatívne ochorenia, nodulárna lymfoidná heperplázia a AIDS (Kapossiho sarkóm). 

1.6 Hrubé črevo 

1.6.1 Všeobecná patofyziológia hrubého čreva 

Hrubé črevo meria pribl 150 cm a delí sa na cekum (slepé črevo), colon ascendens 

(vzostupné kolon), colon transversum (priečne kolon), colon descendens (zostupné kolon), 

colon sigmoideum (esovitá kľučka) a rectum (konečník). Jeho stena sa skladá zo 4 vrstiev- 

sliznica, podslizničné väzivo, svalovina a seróza.  

Hlavnými funkciami hrubého čreva je motilita a rezorbcia tekutín. Motorická činnosť hrubého 

čreva je úzko spätá s činnosťou konečníka. Cékum a kolon ascendens má funkciu rezervoáru 

(črevný obsah v ňom cirkuluje pomocou antiperistaltiky a pri tom sa zahusťuje (zahustenie 

z množstva asi 1-1,5 kg asi na 150 g). V priečnom kolon pokračuje vstrebávanie vody 

a elektrolytov (črevný obsah sa zahusťuje), v kolon descendens sa stolica hromadí (funkcia 

uskladňovacia). Kolon sigmoideum a rektum slúži ako rezervný priestor a slúži 

k vyprázdňovaniu stolice. Okrem rezorbcie v aborálnom hrubom čreve dochádza aj k sekrécii 

vody (napr. pri záchvatovej hnačke u kolon iritabile). Dôležitá je aj prítomnosť mikroflóry, 

ktorej zloženie závisí najmä na druhu stravy. Hlavným zdrojom energie a uhlíka pre baktérie 

je škrob, polysacharidy, mukopolysacharidy, oligosacharidy, proteíny a peptidy. Baktérie tieto 

látky skvasujú  na nižšie mastné kyseliny, vodík, oxid uhličitý a ďalšie substancie. Kvasenie 

sacharidov sa považuje za významný faktor správnej funkcie hrubého čreva.  

Najčastejšie ochorenia hrubého čreva: 

1.6.2 Zápcha 

1.6.3 Colon iritabile 

1.6.4 Ulcerózna kolitída 

1.6.5 Crohnová choroba 

1.6.6 Divertikulóza  

1.5.7 Divertikulitída   

1.6.8 Nádory hrubého čreva 
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1.6.2 Zápcha  

O zápche horíme vtedy,  ak u pacienta, ktorý neužíva laxatíva sú prítomné najmenej dva 

z následných príznakov aspoň 25% času po dobu aspoň 12 mesiacov: za týždeň sú prítomné 3 

alebo menej defekácií, stolica je tvrdá alebo hrudkovitá pri vyše ako 25% defekácií, pretrváva 

pocit neúplného vyprázdnenia pri vyše ako 25%  defekácií,  pri vyprázdňovaní je potrebné 

silno tlačiť, potrebná je digitálna manipulácia k dosiahnutiu evakuácie. Z uvedeného vyplýva 

praktický záver, že vznik príznakov zápchy závisí na častosti stolice (nie dosť často), jej 

množstve (príliš málo), jej konzistencii (príliš tvrdá) a na ťažkostiach pri defekácii (príliš 

namáhavá, príliš bolestivá).  

Príčin zápchy je veľa a sú často nedostatočne jasné. Zápcha môže vzniknúť relatívne náhle 

u ľudí s dovtedy roky stabilným vyprázdňovaním - ide o akútnu zápchu, alebo trvá dlhodobo 

– vtedy hovoríme o chronickej  zápche. Faktory, ktoré vedú k vzniku zápchy sú značne 

rôznorodé – od funkčných porúch cez závažne ochorenia zažívacieho traktu až po závažné 

ochorenia iných orgánov alebo systémov. Keďže správne určenie príčiny zápchy je základom 

pre správny liečebný postup, sú najčastejšie príčiny, ktoré vedú k zápche prehľadne uvedené 

v tabuľke 2. 
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Tab.2: Druh zápchy a jej príčiny 

Druh a príčiny zápchy    

 

1. Akútna zápcha    Príklady    
Obštrukcia alebo stenóza   karcinóm, nešpecifické zápaly  črevné, 

hrubého čreva     divertikulitída, ischemia 

Anorektálne lézie    análne fisúry, bolestivé hemorhoidy 

prolaps, zápaly, rektokéla 

Cestovná alebo situačná   horúčka, cestovná zmena potravy, 

zápcha      nevhodné toalety 

 

2.Chronická zápcha   

a) zápcha spôsobená    nedostatok pohybu, tekutín a 

    situačnými a exogennými   vláknin v potrave, stres 

    faktormi     potlačovanie defekačného reflexu 

b) Štrukturálna zápcha:  

    kolorektálna    karcinóm,striktúry, ischémia, 

volvulus, divertikulóza 

   anorektálna      zápaľ, prolaps, rektokéla, fissúry,  

striktúry 

c) ochabnutie brušných svalov    emfyzém, ascites, obezita 

d) Lieky      analgetika, opiáty, anticholinergiká 

antidepresiva, antagonisti kalcia, 

cytostatiká, neuroleptiká, abusus 

laxatív, diuretiká, iony kovov   

(aluminium, barium sulfát, bizmút),  

calcium, železo, ťažké kovy (olovo, arzén ,ortuť) 

e) Endokrinné a metabolické    hypotyreóza, hypertyreóza,    

    choroby      Addisonova choroba, diabetes mellitus, 

hyperparatyreóza, 

panhypopituitarizmus, 

feochromocytóm, glucagonóm, 

porfyria, uremia,  amyloidóza  

f) Poruchy elektrolytov     hypokalémia, hyperkalcémia 

g) Gravidita 

h) Psychiatrické ochorenia     depresia, demencia, drogy         

ch)Neurologické choroby     

      periferné:      autonomné neuropatie, diabetické 

neuropatie, Hischprugova choroba, 

ganglioneuromatoza, neurofibromatóza        

Chagasova choroba, intestinálna 

pseudoobštrukcia 

      centrálne:  miešné     tumory, sklerosis multiplex, spina 

bifida, neurofibromatóza, Shy- 

Dragerov sy, tabes dorsalis 

                       mozgové      M. Parkinoson, cerebrovaskulárne  

lézie, tumory    

i) Neznáma patofyziológia      dráždivé hrubé črevo (colon iritabile) 

choroba pomalého tranzitu 

dysfunkcia pelvického dna   



 46 

 

V praxi najčastejšími príčinami zápchy sú : funkčná zápcha alebo zápcha z pomalého tranzitu, 

 colon iritabile a črevná obštrukcia. 

 

Rizikové faktory zápchy:  kojenci a deti, ľudia starší ako 55, predchádzajúce operačné  

brušné, perianálne a pánvové zákroky, pokročilá gravidita, obmedzená pohyblivosť, 

inadekvátna diéta (nedostatok tekutín a vlákien), lieky, najmä u starších ľudí, abusus laxatív, 

celkové ochorenia sprevádzané zápchou (uvedené v tab.), pacienti v terminálnom stave, 

cestovanie, anamnéza chronickej obstipácie.   

1.6.3 Colon iritabile 

Colon iritabile- dráždivé hrubé črevo ide o funkčnú črevnú poruchu, ktorá je 

charakterizovaná bolesťami brucha alebo  dyskomfortom, ktoré trvajú aspoň 12 týždňov 

v posledných 12 mesiacoch. Okrem toho sú prítomné aspoň dva ďalšie symptómy 

z následujúcich: ústup alebo zmiernenie bolesti po defekácii, súčasne zmeny frekvencie 

stolice a súčasné zmeny konzistencie stolice. Diagnózu podporujú ďalej: menej ako 3 stolice 

za týždeň, viacej ako 3 stolice za deň, tvrdá alebo hrudkovitá stolica, riedka alebo vodnatá 

stolica, namáhavá defekácia, naliehavé nutkanie na stolicu, pocit neúplného vyprázdnenia, 

prítomnosť hlienov v stolici, nafukovanie alebo pocit plnosti  (Rímske kritéria II.). Môžu byť 

prítomné extraintestinálne funkčné ťažkosti (palpitácie, nespavosť, bolesť na hrudníku, 

únavnosť, bolesti hlavy a ďalšie). Rozlišujú sa dve formy syndrómu dráždivého hrubého 

čreva: colon iritabile s prevahou hnačky a colon iritabile s prevahou zápchy. 

Patofyziológia  dráždivého hrubého čreva nie je doteraz celkom objasnená. U pacientov 

s colon iritabile sa zisťujú porucha myoelektrickej  aktivity hrubého čreva  a zvýšená 

motorická aktivita. Okrem  poruchy črevnej motility a viscerálnej senzitivity sa spomína aj 

porucha vzájomného spojenia čreva s enterickým nervovým systémom a centrálnym 

nervovým systémom. Príznaky môžu zvýrazniť napr. psychosomatický stres, 

gastrointestinálne infekcie, obavy zo závažného ochorenia, antibiotiká a dietetické faktory. 

Pre colon iritabile je veľmi dôležitá podrobná anamnéza. Netreba však zabúdať na to, že 

podobne ťažkosti, ako sa vyskytujú u pacientov s dráždivým hrubým črevom môžu byť 

spôsobené aj závažným organickým ochorením. Preto je potrebné dôkladné kompletné 

vyšetrenie.   
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1.6.4 Ulcerózna kolitída (UC) 

Ide o nešpecifický hemoragicko - katarálny alebo ulcerózny (pri dlhšom trvaní aj vredovito- 

polypózny) zápal konečníka a priľahlej časti (sigmy, colon descendens),  prípadne celého 

hrubého čreva. Ochorenie prebieha chronicky s obdobiami  zhoršenia (recidívy) a upokojenia 

(remisie) podobne ako Crohnova choroba. Na rozdiel od nej nikdy nepostihuje inú časť 

tráviacej trubice a zápalový proces je lokalizovaný na mukózu (nepostihuje celú stenu). 

V patogenéze ulceróznej kolitídy hrajú rozhodujúcu úlohu: 1. genetická predispozícia, 2. 

enviromentálne vplyvy a 3. imunitná dysregulácia.   

1. Genetická  predispozícia. Účasť  genetických faktorov v patogenéze UC  vyplýva 

z početnosti familiárneho výskytu , z vysokej konkordancie u monozygotných  dvojčiat a tiež 

zo združenia UC s niektorými vzácnymi genetickými ochoreniami. V tejto súvislosti boli  

zistené  niektoré lokalizácie génov pre ulceróznu kolitídu - lokusy na chromozómoch  12 q, 

3p, 19 p a 1p.   

2. Enviromentálne vplyvy.  Ukazuje sa, že fajčenie má u UC  protektívny vplyv (aktívni 

fajčiari majú o 40 % nižší výskyt ochorenia ako nefajčiari). Protektívny vplyv má aj  

dojčenie. K rizikovým vplyvom sa počíta prílišná hygiena v rannom detstve a vysoký príjem 

tukov, rafinovaného cukru, čokolády  (ich rizikový vplyv však nie je jednoznačne dokázaný). 

3. Imunitná dysregulácia. Pre správny vývoj imunitného systému je potrebné, aby sa 

imunokompetentné bunky čreva  stretávali s baktériovými antigénmi v prvých dvoch rokoch 

po narodení. V tejto súvislosti sa ukazuje nepriaznivý vplyv vysokého hygienického 

štandardu u malých detí, čo vedie k nevyzretiu imunitného systému, ktorý potom  

neodpovedá na fyziologicky sa vyskytujúce baktériové antigénne podnety, ktoré prichádzajú 

z lumenu čreva. Nevyzretý imunitný systém čreva  pravdepodobne reaguje na normálne 

baktériové (a potravinové?) antigény zvýšenou produkciou cytokínov, chemokínov  

a imunoglobulínov. Následkom toho dochádza k migrácii polymorfonukleárnych leukocytov,  

makrofágov a monocytov (antigén prezentujúce bunky). Tie uvoľňujú IL – 12, ktorý vedie 

k diferenciácii CD 4 lymfocytov na subpopulácie  Th 1 a Th 2.  Tieto bunky  produkujú 

početné cytokíny. Pri ulceróznej kolitíde sú v prevahe Th 2 lymfocyty,  produkujúce  cytokíny 

s imunomodulačným účinkom (IL - 4 a IL - 6). Ich účinkom dochádza k deštrukcii  

kolonocytov a spolu s cirkulujúcimi imunokomplexami aj k zápalovým reakciám v  

extraintestinálnych orgánoch (oči, koža, kĺby, pečeň, žlčové cesty, pankreas a pľúca). 

Ochorenie môže byť obmedzené iba konečník a sigmu (distálny tvar), hrubé črevo až po 

lienálnu flexúru (ľavostranný tvar), hrubé črevo až  za lienálnu flexuru (extenzívny tvar) 
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a celé hrubé črevo (totálny tvar - pankolitída). Klinicky sa ochorenie manifestuje zvyčajne 

rektálnym a kolitickým syndrómom. Rektálny syndróm (svedčí pre postihnutie konečníka) 

je charakterizovaný nutkavým pocitom na stolicu, pri čom sa defekuje neprimerane málo 

stolice, prípadne iba krvavý hlien (tenezmus). Kolitický syndróm (svedčí pre postihnutie 

orálnejšej časti hrubého čreva) sa prejavuje nutkavými defekáciami riedkych až vodnatých 

stolíc, ktoré sú zmiešané s krvou, hlienom alebo hnisom. Pri pankolitíde môže mať ochorenie 

odozvu toxickú (nechutenstvo, málokrvnosť), septickú  a/alebo kachektizujúcu.  

1.6.5 Crohnová choroba (MC - Morbus Crohn) 

je granulomatózny transmurálny zápal, ktorý postihuje segmentálne alebo plurisegmentálne  

ktorúkoľvek časť tráviacej trubice.  Ide o chronické ochorenie s obdobiami zhoršenia 

(relapsu) a upokojenia (remisie). Etiológia nie je známa, hrajú v nej však úlohu viaceré 

faktory : 1. genetické, 2. vplyvy vonkajšieho prostredia a 3. infekcia. 

Z genetického výskumu vyplýva, že pravdepodobné miesto vlohy pre MC je na 

chromozómoch 1 a 16. Bolo zistené že na 16 chromozóme je gén NOD 2, ktorý je kóduje 

proteín, obsahujúci 1031 aminokyselín. Táto bielkovina je intracelulárnym senzorom na 

prítomnosť baktériového lipopolysacharidu a peptidoglykánu, reguluje apoptózu, aktivuje 

NFkB a ovplyvňuje vznik  zápalu. Približne  50 % pacientov s MC má preukázateľnú mutáciu 

NO-2 génu. Relatívne riziko vzniku  MC pre homozyta bolo stanovené na 3, pre heterozygota 

( zmenené sú obidve alely) sa pohybuje medzi 38-44. 

Z faktorov vonkajšieho prostredia má nesporný význam fajčenie, ktoré môže viesť 

k relapsu, je spojené s horším priebehom ochorenia, vyšším výskytom komplikácií 

a nutnosťou častejšej chirurgickej intervencie. Neboli zistená žiadna jednoznačná závislosť 

medzi typom diéty a vznikom MC.  

Veľký význam má aj infekcia, mikrobiálne osídlenie čreva je podmienkou, aby 

k chronickému zápalu došlo. Je možné, že mutácia génu NO 2 vedie k jeho funkčnému 

defektu, čo vyústi v nedostatočnú reguláciu tvorby zápalových cytokínov pri kontakte 

s  črevnou baktériovou flórou. 

Z imunologického hľadiska (MC je považovaný za autoimunitné ochorenie) majú v 

patogenéze MC dominantné  postavenie T - lymfocyty, osobitne  ich subpopulácia CD 4 - 

lymfocyty.  (tzv. pomocné T- lymfocyty). Tie sa rozdeľujú podľa tvorby cytokínov do troch 

skupín( subpopulácií): Th-1 , Th-2 a Th-3 lymfocyty. Th-1  lymfocyty vytvárajú 

prozápalovo pôsobiace cytokíny  (TNF –alfa a interferón gama). Th-2 lymfocyty  tvoria 

cytokíny  s imunomodulačným účinkom. Pre diferenciáciu  CD 4 na Th 1 a Th 2 je  dôležitý 
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interleukín  IL-12 , ktorý vytvárajú tzv. antigén prezentujúce bunky (makrofágy a monocyty). 

Pri diferenciácii CD 4 na Th 2 hrajú významnú roľu Il-4 a IL-6 vytvárané tak isto antigén 

prezentujúcimu bunkami. Významné je zistenie, že  pri Crohnovej chorobe sú v prevahe Th 1 

a pri ulceróznej kolitíde Th 2. Tretím subtypom CD 4 sú  Th 3 - lymfocyty, ktoré produkujú 

TGF-beta (imunoregulačná látka blokujúca  tvorbu prozápalových cytokínov).    

Klinické prejavy ochorenia sa rôznia v závislosti od miesta a rozsahu postihnutia, ako aj od 

intenzity zápalu. Ochorenie je často sprevádzané celkovou slabosťou, úbytkom hmotnosti, 

zvýšenými teplotami, málokrvnosťou. Môžu byť prítomné bolesti brucha a hnačky, pri 

postihnutí rekta aj krvavé.  U niektorých pacientov sa objavujú aj extraintestinálne prejavy 

ochorenia (postihnutie kĺbov, kože , očí, pečene, obličiek). Hlavnou diagnostickou metódou je 

kolonokopia a enteroskopia (terminálne ileum) s biopsiou.   

1.6.6 Divertikulóza  

Divertikuly  sú sliznicové váčky na vonkajšej strane dutého orgánu zažívacieho traktu 

prekryté serózou, ktoré vznikajú po vytlačení sliznice cez všetky svalové vrstvy, a to 

v ktoromkoľvek mieste tráviacej rúry od pažeráka až po rektum ). V pažeráku a v žalúdku sú 

pomerne zriedkavé (v pažeráku môžu vyvolať dysfágiu, v žalúdku sú zvyčajne 

asymptomatické). Častejšie sa nachádzajú v dvanástniku, najmä v oblasti Vaterovej papily 

(kde môžu viesť k bolestiam a k vzniku  choledocholitiázy)  a v tenkom čreve (s možnosťou  

baktériového prerastania a malabsorbcie. Avšak najčastejšie sa divertikuly vyskytujú 

v hrubom čreve (predovšetkým v sigme a colon descendens) . Ústie divertikula je pravidelné, 

kruhové, sliznica je normálneho vzhľadu. Dosahujú spravidla veľkosť 5 – 10 mm, obrovské 

divertikuly (až do 15 cm) sa vyskytujú  zriedkavo.  Vznikajú v miestach, kde vstupujú vasa 

recta cez svalovinu do mukózy, keďže je to najslabšie miesto steny. Nejde o pravé divertikuly 

ale pseudodivertikuly, pretože ich stena je tvorená iba mukózou a submukózou a prekrytá 

serózou. Stena pravých divertikulov obsahuje všetky vrstvy čreva. Tieto sú vrodené, bývajú 

solitárne a najčastejšie sa lokalizujú v pravom kolone. Ak sú divertikuly viacpočetné (vo 

väčšine prípadov) ide o divertikulózu. Divertikulitída je zápaľ jedného alebo viacerých 

divertikulov. Divertikulóza, divertikulitída a krvácanie z divertikulov tvoria  divertikulárnu 

chorobu (divertikulárna choroba je teda symptomatická divertikulóza) .  

Rozoznávajú sa dva typy divertikulárnej choroby: 1. jednoduchý  bez komplikácií (75 %) a 2. 

 komplikovaný  sprevádzaný komplikáciami, ku ktorým patria abscesy, fistuly, obštrukcie 

čreva, peritonitída a sepsa (25 %).  
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Najväčší výskyt divertikulózy je v rozvinutých krajinách (západná Európa, USA a Austrália, 

kde  postihuje 33 – 50 % ľudí nad 50 rokov), pri čom prevláda lokalizácia v ľavej polovici 

hrubého čreva (90%).. 

Za možný etiologický faktor divertikulózy sa považuje strava chudobná na vlákniny (najmä 

celulózy). Potvrdzujú to jednak niektoré štúdie a zistenia, že u vegetariánov je divertikulóza 

menej častá. Nerozpustná vláknina vedie k objemnej stolici, čo znižuje vytváranie 

segmentálnych spasmov a intraluminálny tlak ostáva v normálnych hodnotách. K ďalším 

možným etiologickým faktorom patrí strava bohatá na červené mäso a vysoký obsah tukov.  

Nedokázala sa súvislosť s fajčením, kofeinom a alkoholom.   

Príčinou vzniku divertikulózy je s najväčšou pravdepodobnosťou segmentálny svalový 

spasmus, ktorý vedie k zvýšeniu intraluminálneho tlaku, ktorý vytlačí sliznicu centrifugálnym 

smerom cez najslabšie miesto črevnej steny, ktorým je intramurálny priebeh cievy. 

Výsledkom je divertikul komunikujúci s lúmenom čreva. Sigma je postihnutá najčastejšie 

pravdepodobne v dôsledku jej malého priemeru. Sigma a ďalšie časti čreva pri divertikulárnej 

chorobe sa menia rôznymi mechanizmami: 1. myonichózou, čo je zhrubnutie vrstvy 

cirkulárnej svaloviny, ktoré vedie k skráteniu tenií a zúženiu lumenu. 2. zvýšením 

elastínových depozitov (až o 200 % oproti normálnemu črevu) medzi svalovými bunkami 

a teniou coli. Elastin sa ukladá aj v kontrahovanej forme, čo vyvoláva tiež skrátenie tenii 

a kompresiu cirkulárneho svalu. 3. chorobou spojiva (napr. Ehlersov-Danlosov syndróm,  

Marfanov syndróm a autozomálne dominantné polycystické ochorenie obličiek) čo má za 

následok štrukturálne zmeny črevnej steny, čo vedie k zníženiu rezistencie črevnej steny  voči 

intraluminálnemu tlaku a umožňuje vznik divertikúl.  

Najčastejšie postihnutou časťou je colon sigmodeum (až v 95 % všetkých divertikulóz). Iba 

v sigme sa divertikuly vyskytujú u 65 % pacientov, v blízkosti sigmy v 4% , bez postihnutia 

sigmy, v ostatných častiach kolónu v 7 %. V rekte sa nevyskytujú vôbec, respektíve enormne 

vzácne. 

1.6.7 Divertikulitída  

Termín označuje spektrum zápalových zmien od subklinického lokálneho zápalu až po 

difúznu peritonitídu následkom perforácie do dutiny brušnej. Divertikulitídu dostane približne 

štvrtina pacientov postihnutých divertikulózou. Zvýšené riziko vzniku komplikácií sa 

pripisuje fajčeniu, liekom (nesteroidové antiflogistiká a acetaminophen), obezite a konzumácii 

stravy chudobnej na vlákninu. Je dokázané, že nedostatok vlákniny je spojený s poruchou 

baktériovej mikroekológie, čo vedie k poklesu slizničnej imunitnej reakcie, takže v mukóze 
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pacientov s divertikulózou je chronický zápal, ktorý môže viesť ku vzniku divertikulitídy, 

najprv  nekomplikovanej potom s komplikáciami.   

Zvýšený intraluminálny tlak alebo inspizované časti potravy môžu erodovať stenu divertikula 

s následným zápalom a fokálnou nekrózou, ktorá môže viesť k malej alebo veľkej perforácii. 

Mikroperforácia vedie k vzniku mikroabscesov, pri postihnutí viacerých divertikulov až 

k flegmóne črevnej steny (štádium Ia). Makroperforácia môže vyvolať perikolický, 

intramezenteriálny, pelvický alebo parakolický absces (štádium Ib a II). Ak dôjde k perforácii 

priamo do dutiny brušnej vyvinie sa purulentná (štádium III ) alebo až sterkorálna peritonitída 

(štádium IV) s vysokou letalitou (20 - 30 %). Septický proces vedie k vzniku fistúl, 

najčastejšie do močového mechúra, vagíny, uteru, jejuna,  a ostatných susediacich orgánov, 

ev. až cez kožu. Vzácne môže dôjsť k perforácii do retroperitonea. Časté divertikulitídy  vedú 

k fibrotizácii steny čreva so vznikom stenóz (najčastejšie v sigme), ktoré sa môžu 

manifestovať ileóznym stavom. Raritná je obštrukcia tenkého  čreva sekundárnym zápalovým 

procesom. Krvácanie je spôsobené ruptúrou artérie, ktorá je vystavená opakovaným 

poškodeniam (zápal, zvýšený intraluminálny tlak). Dochádza k excentrickému zhrubnutiu 

steny čreva a stenčeniu intimy v miestach, kde stena cievy je v blízkosti črevného lumenu 

s následnou ruptúrou . Krvácaním sa komplikuje  približne 3-5 % pacientov s diverikulózou.     

 

1.6.8 Polypy a nádory hrubého čreva 

 

1.6.8.1 Polypy sú stopkaté albo prisadnuté útvary, ktoré prominujú na okolitý 

slizničný povrch, ktoré môžu byť solitárne alebo mnohopočené. V hrubom čreve sa vyskytujú 

tri typy polypov: a) nádorové polypy: epitelové benígne – adenómy a malígne – 

adenokarcinómy, neepitelové benígne - lipómy, leiomyómy, fibrómy a malígne – 

leiomyosarkómy 

b) nenádorové polypy: hyperplastické a zápalové  

c) hamartómy: Peurzov- Jeghersov syndr´m, juvenílne polypy. 

Najčastejšími polypmi v hrubom čreve sú adenómy. Delia sa na malé, stredné  a veľké. Ďalšie 

delenie je na tubulárne, vilózne a tubulovilózne. Ich význam spočíva v tom, že sú 

prekancerózou – sekvencia adenóm – karcinóm je už dnes jednoznačne dokázaná, preto je 

potrebné ich vyhľadávať (skríning) a aktívne odstraňovať.  

 Pod pojmom polypózne syndrómy sa označujú stavy, pri ktorých sa v hrubom čreve 

nachádzajú desiatky až tisícky polypov rôzneho zloženia. Najznámejšia je familiárna 
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adenomatózna polypóza (autozomálne dominantné dedičné ochorenia) s takmer 100 % 

pravdepodobnosťou malígneho zvratu. 

  

1.6.8.2 Kolorektálny karcinóm (Krka) 

je najčastejším malígnym nádorom hrubého čreva a konečníka. 

Z epidemiologických  a genetických štúdii vyplýva, že Krka je multifaktoriálne ochorenie. 

Etiologické faktory možno rozdeliť na: 1.6.8.2.1  faktory vnútorné - genetické, 1.6.8.2.2 

faktory  vonkajšieho prostredia a 1.6.8.2.3 predispozičné faktory.  

1.6.8.2.1 Vnútorné - genetické  faktory. V súčasnosti sú presne definované genetické 

poruchy, ktoré vedú k vzniku familiárnej adenomatóznej polypóze (mutácia APC genu na 

dlhom ramienku 5. chromozómu) a hereditárneho nádoru hrubého čreva bez polypózy 

(HNPCC- Lynchovmu syndrómu (mutácie v doposiaľ 6 známych génoch) u ktorých vždy 

vznikne Krka. Tak isto u sporadického Krka (karcinóm bez definovanej genetickej záťaže sa 

objavujú genetické mutácie, ktoré však vznikajú pôsobením exogenných činiteľov) je už 

známy rad jednotlivých stupňov, ktoré vedú od normálnej sliznice k sliznici 

hyperproliferačnej, k adenómu a nakoniec ku Krka. Je známe, že asi 80%  karcinómov vzniká 

týmto spôsobom. Ukazuje sa, že pre vývoj a progresiu Krka sú potrebné viaceré genetické 

alterácie, ktoré spočívajú v aktivácii onkogénov a inaktivácii tumor supresorových génov. 

APC gén pre familiárnu polypózu je supresorový gén. Na rovnakom lokuse bola pozorovaná 

delécia DNA sekvencií u sporadických Krka. Po zmenách na 5. chromozóme dochádza k  

aktivácii onkogénu K-ras, ktorá je pozorovaná u veľkých polypov a nádorov. K ďalšej 

progresii a malignej transformácií vedie delécia chromozómu 17 (p 53 gén) a chromozómu 18 

(DCC gén). Inou pozorovanou zmenou je zlyhanie reparačných procesov v DNA, čo vedie 

k akumulácií zmenenej DNA a k opakovaniu abnormálnych nukleotidových sekvenci 

(polymorfizmus tzv. „mismatch repair „ génov, vedúcich k mikrosatelitnej instabilite). Pre 

genetické vplyvy svedčí aj to, že v rodinách, kde sa vyskytol Krka je u pokrvných príbuzných 

v prvej generácii Krka 2 – 4 krát častejší. Zatiaľ sa však nepodarilo tento jav geneticky 

identifikovať . 

Je dokázané , že časť Krka vzniká de novo, teda bez prítomnosti adenómu. Tieto nádory sú 

zvyčajne menšie ako 1 cm, ale často už prenikajú do submukózy. Spôsob ich vzniku je 

nejasný - vznikajú priamo z normálnej sliznice?, z doposiaľ neznámej prekanceróznej lézie?,  

alebo z malých polypoidných alebo plochých adenómov?   
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1.6.8.2.2 Faktory  vonkajšiho prostredia 

K vonkajším etiologickým faktorom patria predovšetkým a) výživové faktory a b) životný 

štýl. 

a) Výživové faktory. Vonkajšie faktory, predovšetkým potrava a jej kvalitatívne 

a kvantitatívne složenie môžu mať buď a) ochranný (protektivný), alebo b) rizikový -

tumorogenný (karcinogenný) vplyv. Vonkajšie faktory sa zvyknú tiež deliť na 

makroelementy a mikroelementy (vitamíny a stopové prvky).  

K protektívnym faktorom patrí:  dostatok vlákniny v potrave, vápnik, kys. acetylosalicylová 

a nesteroidné antiflogistiká a obsah a vzájomný pomer črevnej mikroflóry. Vláknina podľa 

niektorých štúdií pôsobí protektívne viacerými mechanizmami: 1. zväčšuje objem stolice a 

urýchľuje črevnú pasáž a tým znižuje  dobu kontaktu karcinogénov so sliznicou, 2. viaže 

karcinogény na svoje polymérové štruktúry, 3. upravuje zloženie črevnej flóry smerom 

k probiotickým kultúram a znižuje hladinu niektorých baktériových  enzýmov v čreve, čím 

bráni aktivácii karcinogénov,  4. zvyšuje klírens žlčových kyselín, ktoré vedú k bunkovej 

proliferácii. 5. fermentáciou vlákniny  vznikajú mastné kyseliny s krátkym reťazcom, ktoré sú 

nielen zdrojom energie pre kolonocyt ale majú aj antiproliferatívny účinok a vedú k poklesu 

pH črevného obsahu, čo znižuje rozpustnosť a tým aj vstrebateľnosť karcinogénov.  Napriek 

vymenovaným pozitívnym vplyvom vlákniny, skutočný mechanizmus, ktorým pôsobí 

protektívne nie je celkom objasnený a nie je dokonca ani jednoznačný. Iné štúdie naopak  

nepreukázali protektívny vplyv vlákniny, ovocia a zeleniny na vznik Krka, respektíve nemali 

vplyv na recidívu adenómov v hrubom čreve. Väčší protektívny efekt vykazujú predovšetkým 

vo vode nerozpustné vlákniny (pšeničné otruby a celulóza). O význame preventívneho účinku 

vláknin sa stále diskutuje, napr. veľká randomizovaná 3- ročná štúdia nedokázala protektívny 

efekt vlákniny pri recidívách kolorektálnych adenómov oproti ľuďom s diétou s nízkm 

obsahom vlákniny, avšak sami autori udávajú, že trojročné obdobie sledovania môže byť 

príliš krátke k zábrane recidív polypov a navyše môže pôsobiť protektívne pri progresii 

veľkých polypov do Krka. Vápnik tlmí proliferačné deje črevného epitelu a inaktivuje 

karcinogény tvorbou nerozpustných mydiel, jeho protektívny efekt však niektorí považujú za 

kontroverzný.  Incidencia invazívneho Krka nebola rozdielna ani v skupine žien, ktoré 

dostávali 7 rokov calcium a D vitamín oproti skupine, ktorá dostávala placebo. Kyselina 

acetylosalicylová, nesteroidové antiflogistiká zasahujú do metabolizmu kyseliny 

arachidonovej a predstavujú významné látky pre prípadnú chemoprevenciu v budúcnosti. Ich 

širšiemu využitiu v prevencii bránia pomerne  časté závažné nežiadúce účinky a preto zrejme  

i v budúcnosti budú vhodné iba  pre vysoko rizikovú populáciu v kombinácii s kolonoskópiou 
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(napr. pri familiálnej adenomatóznej polypóze a ulceróznej  kolitíde). Z ďalších protektívnych 

faktorov sa uvádzajú aminosalicyláty a statiny. Za protektívne látky sa považujú aj niektoré 

tzv. mikronutrienty (niektoré antioxidanty: vitamíny (A, C, E,  B 6  a B 12 ) a stopové prvky 

(selén),  avšak ich protektívny účinok je stále kontroverzný. Na protektívny účinok vyššieho 

príjmu kyseliny folovej poukázalo viacero publikácií.    

b) K rizikovým faktorom  okrem nedostatku vláknin  patrí: a) nadmerný energetický 

príjem, b) vysoká spotreba tuku, c) vyššia spotreba červeného masa d) nedostatok 

mikronutrientov (vitamíny, stopové prvky).  

 

1.6.8.2.3 K tzv. predispozičným faktorom patria:  

a) Vek. 80 – 90 % sporadických Krka sa vyskytuje u ľudí nad 50 rokov. Výskyt Krka pred 

40. rokom je vzácny. b) Fyzická inaktivita zvyšuje riziko Krka, často však býva spojená s 

nadmerným energetickým príjmom spojeným s obezitou. c) Pozitívna rodinná anamnéza. 

Výskyt Krka u príbuzných 1. stupňa zvyšuje riziko vzniku ochorenia dvoj- až trojnásobne. 

Riziko je ešte väčšia, ak niekto z príbuzných prvého stupňa ochorel nádorom vo veku menej 

ako 45 rokov alebo pre Krka sa liečilo väčší počet príbuzných 1. stupňa. Riziko vzniku Krka 

zvyšuje aj pozitívna anamnéza polypov u príbuzných 1. stupňa. d) Pozitívna osobná 

anamnéza Krka a adenómu zvyšuje riziko  ako synchronného  tak metachronného  nádoru 

hrubého čreva. Zvýšené riziko predstavuje i predchádzajúca rakovina prsníka, vaječníkov 

a maternice, e) Pohlavie. U mužov je incidencia  Krka vyššia, pri čom u nich prevažuje 

karcinóm konečníka, zatiaľ  čo u žien je častejšia rakovina kolonu,  f)  Fajčenie  sa považuje 

na základe výsledkov rozsiahlej štúdie vykonanej v USA tiež za rizikový faktor vzniku 

adenómov a tým aj Krka. Fajčenie však musí trvať dlhú dobu (30 – 40 rokov), pri čom riziko 

je vyššie u žien,  g) Alkohol a jeho nadmerná konzumácia signifikantne zvyšuje riziko vzniku 

Krka, predovšetkým rekta. Riziko je vyššie u konzumentov piva a tvrdého alkoholu, ako 

u konzumentov vína. Za rizikovú sa považuje dávka vyššia ako 15 g/ deň,  h) Nešpecifické 

zápaly črevné (najmä ulcerózna kolitída, menej Crohnova choroba) sú jednoznačne rizikové 

faktory vzniku Krka. Vznik karcinómu je silne asociovaný  s aktívnymi zápalovými zmenami. 

Medzi faktory, ktoré zvyšujú riziko vzniku Krka u nešpecifických zápalov črevných patria 

predovšetkým: dĺžka trvania choroby, rozsah postihnutia hrubého čreva, súčasne postihnutie  

žlčovodov (primárna sklerotizujúca cholangitída) a pozitívna rodinná anamnéza Krka 

u príbuzných, ch) Prítomnosť Barrettovho pažeráka podľa údajov z literatúry zvyšuje 

riziko vzniku  Krka  oproti bežnej populácii 5 – 8 krát, i)  Dlhodobý pobyt v škodlivom 

prostredí– najmä pri výrobe syntetických vlákien, práca s asbestom, etyl- a methylakrylátom, 
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expozícia sadziam, ťažkým olejom a plynom pri spaľovaní uhlia aj dreva, j) Rádioterapia 

aplikovaná pri neoplastických procesoch v malej pánve je rizikovým faktorom vzniku najmä 

karcinómu konečníka, k) Implantácia ureterov do hrubého čreva a konečníka je spojená 

jednoznačne s vysokým rizikom vzniku Krka.  

Hlavnou diagnostickou metódou je kolonoskópia, ktorá odhalí nielen Krka ale aj polypy.  

Včasná diagnóza kolorektálneho karcinómu (v operabilnom štádiu) výrazným spôsobom 

zvyšuje prežívanie pacientov. Skríning obyvateľstva nad 50 rokov umožňuje aj vyhľadávanie 

ľudí s polypmi a ich odstránenie. Národný skríning tak môže výrazne znížiť incidenciu 

kolorektálneho karcinómu, ktorá je na Slovensku veľmi vysoká.  

1.7 Pečeň  

1.7.1 Všeobecná patofyziológia pečene 

1.7.1.1 Stručná fyziológia pečene 

Pečeň je značne vaskularizovaným parenchymatozným orgánom (najväčším) váži 1200 – 

1500 g. Je obalená tenkou blanou (Glissonova kapsula), ktorá prechádza plynule do 

spojivového tkaniva medzi jednotlivými portálnymi traktami. 

Čo sa týka štruktúry pečene dnes sa uznáva tzv. lobulárna organizácia. Základom tejto 

lobulárnej architektúry je pentagonálny útvar, v rohoch ktorého sa nachádzajú portálne trakty. 

Jednotlivé súčasti portálnych traktov sú centrované do stredu pentagonálneho lobulu, kde sa 

nachádza centrolobulárna oblasť s centrolobulárnou vénou (terminálna pečeňová vénula). 

Z týchto pentagonálnych útvarov sa vytvárajú lobuly a viacej lobulárnych častí tvorí väčšie 

celky až celú pečeň. 

Pečeň ako značne vaskularizovaný orgán má dva typy krvného zásobenia a to funkčné, ktoré 

predstavujú konečne vetve portálnej vény (do pečene privádzajú neokysličenú krv z oblasti 

tráviaceho traktu, ktorá sa „spracúva“ v pečeni a len potom sa dostáva do organizmu) 

a arteriálne – vetvenie hepatálnej artérie. Krv z pečene odvádza hepatálna véna,  ktorej 

počiatočne vetve sú centrolobulárne vény. Žlč je odvádzaná z vakuól kanálikmi do žlčových 

kapilár. Medzi jemnými žlčovými kapilárami a väčšími krvnými kapilárami sú vždy pečeňové 

bunky, takže za normálnych okolností krv a žlč sú oddelené a nemiešajú sa.   

Portálne trakty sú miestom konečného vetvenia portálneho a arteriového riečišťa – tvoria ich 

konečné vetve hepatálnej artérie, portálnej žily, 1-2 drobné  žlčovody, lymfatické cievy, nervy 

a niekoľko lymfocytov a mastocytov. Je dobré si pripomenúť, že kým  portálny a arteriálny 

sytém tu má konečne vetvenie, žlčové cesty tu začínajú. 
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Medzi portálnymi traktami a centrolobulárnou areou sú väčšinou v jednej vrstve pečeňové 

bunky, ktoré obmýva krv z arteriálneho i portálneho riečišťa a tým sa zabezpečujú všetky 

funkcie pečene. Potom sa krv dostáva do centrolobulárnej vény a odtiaľ stále do väčších žíl, 

ktoré vyústia do hepatálnej žily a do vena cava inferior. 

Z hľadiska funkcie, ale i poškodenia, sú najdôležitejšie jednotlivé bunky pečene: 

1. hepatocyty 

2. Kupfferove bunky 

3. sinusoidálne endoteliálne bunky 

4. hviezdicové bunky  

 

1. Hepatocyty 

Pečeňové bunky vykonávajú veľké množstvo funkcií- vychytávanie a transfér molekúl, 

syntézu, biotransformáciu a degradáciu (bielkovín, tukov, cukrov, hormónov, xenobiotík, 

žlče). Jednotlivé pečeňové bunky v jednej vrstve vytvárajú väčšinou lamely, ktoré smerujú od 

portálnych traktov do centrolubulárnej oblasti. Priestory medzi lamelami sa nazývajú 

sinusoidy a sú vystlané sinusoidálnymi endoteliálnymi bunkami. Lamely navzájom 

anastomozujú a umožňujú tak rozsiahly kontakt veľkému objemu krvi so sinusoidnými  

bunkami a aj s hepatocytmi. 

2. Kupfferove bunky 

Nachádzajú sa predovšetkým v sinusoidoch v preportálnej oblasti. Sú napojené na 

sinusoidálne endoteliálne bunky dlhými výbežkami. Za fyziologických podmienok 

fagocytózou odstraňujú cudzorodý materiál z portálnej krvi,  napr. baktérie, imunokomplexy, 

denaturovaný albumín. Kupferové bunky predstavujú 80 – 90% rezidentných makrofágov 

celého tela. Pri chronickom poškodení pečene je pokles ich funkcie hlavným ukazovateľom 

vývoja a hĺbky porto-systémového skratu.Významnú úlohu majú aj v patofyziologii pečene, 

kedy pri toxickom ataku pozorujeme zvýšenie ich počtu s následnou aktiváciou rôznych 

mediátorov ako sú reaktívne kyslíkové molekuly, cytologické enzýmy a cytokíny. 

3. Sinusoidálne endoteliálne bunky 

Predstavujú 6% lobulárneho parenchymu a až 27% všetkých povrchových membrán v pečeni. 

Tým, že majú otvory tzv. fenestrácie, zabezpečujú dostatočnú výmenu nutričných látok, 

hormónov, odpadových produktov medzi krvou v sinusoidoch a pečeňovými bunkami. Je 

veľa chorôb, pri ktorých práve poškodenie týchto buniek alebo porucha ich funkcie vedie ku 

vzniku  chorobných stavov – cirhóza pečene, nefunkčnosť štepu po transplantácii a pod. 
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4. Hviezdicové bunky 

Nachádzajú sa  medzi hepatocytmi a naliehajú na sinusoidálne bunky. Označujú sa tiež ako 

perisinusoidálne bunky alebo lipocyty či ITO bunky. Za normálnych okolností neproliferujú – 

nemnožia sa, sú hlavným skladišťom vitamínu A. Pri akomkoľvek poškodení pečene  

proliferujú a transformujú sa na bunky s obsahom aktínu hladkých svalov. To má za následok 

vznik fibrózy a vývoj cirhózy pečene. 

Pre fyziologickú činnosť pečene je dôležitá riadna funkcia všetkých buniek tvoriacich pečeň 

ako i dostatočné artériové, portálne, venózne zásobenie a riadna tvorba žlče. Z uvedeného 

vyplývajú aj príčiny a následky jednotlivých ochorení pečene. 

 

1.7.1.2 Všeobecná patofyziológia pečene 

Fungujúca pečeň je pre existenciu jedinca životne dôležitá. Tá je v priebehu bežného dňa i za 

rôznych situácií značne zaťažovaná – napr. po najedení, použití rôznych liekov, nebezpečných 

potravín, nadmerného použitia alkoholu a pod. 

Okrem toho pečeň  zachytáva, spracováva, odbúrava a distribuuje všetky látky, ktoré sa do 

organizmu dostali hlavne zažívacím traktom a musí udržiavať stabilitu vnútorného prostredia. 

Hlavné funkcie pečene teda sú : 

1. Udržiavanie stability intermediárneho metabolizmu 

2. Udržiavanie stability hemostázy a hemokoagulácie 

3. Biotransformácia vo vode nerozpustných molekúl na vo vode rozpustné metabolity 

4. Vylučovanie žlče a bikarbonátov nevyhnutných pre trávenie a exkrécia odpadových  

     metabolitov 

5. Ukladanie rôznych látok 

6. Imunitné funkcie 

 

1. Vplyv na intermediárny metabolizmus. 

Cukry 

Pečeň reguluje hladinu glukózy. Pri väčšom použití glukózy ju rýchle spracuje a ukladá vo 

forme glykogénu a opačne pri nízkej hladine glukózy sa rýchle vyplavuje glykogén. 

V prípade nedostatku glykogénu je pečeň schopná  syntetizovať glukózu i z iných zdrojov- 

tukov. Chronické poškodenie pečene sa môže prejaviť hyperglykémiou ako následok 

inzulínovej rezistencie alebo zníženej glukózovej tolerancie. Hypoglykémia, ako prejav 

vážneho poškodenia pečene (napr. akútne pečeňové zlyhanie) je menej častá. 
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Tuky 

Pečeň sa zúčastňuje aj na beta-oxidácii tukov a ich premene na ketolátky, na syntéze 

mastných kyselín, cholesterolu, fosfolipidov  a lipoproteínov. Pri steatóze pečene dochádza 

vplyvom rôznych faktorov  (alkohol, lieky, cukrovka) k hromadeniu mastných kyselín, resp. 

k poruche ich výdaja. 

Proteíny a aminokyseliny 

Pri ťažkom poškodení pečene sa objavuje pokles syntézy albumínu. Dochádza tiež k poruche 

degradácie aromatických aminokyselín na ureu a k poruche utilizácie rozvetvených 

aminokyselín vo svaloch.  

Enzýmové zmeny 

Pri poškodení hepatocytov môžeme v krvi zistiť zvýšené hladiny rôznych enzýmov. Pri ich 

ľahkom poškodení väčšinou ALT (alanínaminotransferáza) presahuje hladinu AST          

(aspartátaminotransferáza). V prípade prevahy  AST  nad ALT je potrebné myslieť na 

vážnejšie poškodenie hepatocytov (až odumretie – nekrózu). V praxi sa využíva ešte 

vyšetrenie membránových enzymov GMT (gamaglutamyltransferáza) a ALP (alkalická 

fosfatáza), ktorých  zvýšená hladina v krvi svedčí pre cholestázu – poruchu vylučovania 

žlčových kyselín a ich retenciu v krvi.  

Metabolizmus bilirubínu 

Bilirubín vzniká najmä z hemoglobínu, ktorý sa uvoľňuje pri rozpade erytrocytov. Po 

utilizácii železa a spracovaní bunkami monofagocytárneho systému – slezina, sa mení na 

bilirubín, ktorý je vo vode nerozpustný a viaže sa na albumín – nekonjugovaný bilurubín , 

Nekonjugovaný bilirubín vychytávajú hepatocyty a menia ho na konjugovaný bilirubín vo 

vode rozpustný , ktorý  vylučujú hepatocyty do žlče,  s ktorou odteká do duodena a do nižších  

častí čreva. V terminálnom ileu sa mení na bezfarebné urobilinogény. Ich malá časť sa spätne 

vstrebáva a podlieha enterohepatálnemu cyklu.  

Tieto zmeny majú veľký význam, nakoľko pomocou metabolitov bilirubínu je možné stanoviť 

príčinu rôznych ochorení. Typickou poruchou metabolizmu bilirubínu je ikterus – ožltnutie –

zapríčinené nahromadením bilirubínu a jeho metabolitov v sklérach, koži a slizniciach. 

Metabolizmus žlčových kyselín 

Žlčové kyseliny sa delia na primárne, sekundárne, terciárne a tiež na konjugované 

a nekonjugované. Primárne žlčové kyseliny- cholová a chenodeoxycholová vznikajú 

v pečeňovej bunke z cholesterolu s následnou konjugáciou, čím je zaručená ich väčšia 

rozpustnosť vo vode a vyššia odolnosť na ich spätnú rezorbciu v žlčovodoch a tenkom čreve, 

čo umožňuje ich dlhšiu prítomnosť v žlči, ktorá je potrebná na správne trávenie. Vzhľadom na 
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nutnú prítomnosť žlčových kyselín pri trávení je ich recyklácia zabezpečená po vstrebaní 

väčšiny v terminálnom ileu  enterohepatálnym cyklom. Keď sa konjugované žlčové 

kyseliny dostanú do hrubého čreva, dochádza  vplyvom bakteriálnych enzýmov k ich 

dekonjugácia a zmene na sekundárne žlčové kyseliny- deoxycholovú a litocholovú. Ďalšími 

procesmi sa môžu zmeniť na terciárne- napr. kyselinu ursodeoxycholovú, ktorá je najviac 

rozpustná vo vode a využíva sa aj terapeuticky pri cholestáze. 

Udržiavanie stability hemeostázy a hemokoagulácie 

Pečeň má rozhodujúcu úlohu nielen v prokoagulácii, ale aj vo fibrinolytickom systéme 

Väčšina koagulačných faktorov je syntetizovaná v pečeni, preto s vážnosťou poškodenia 

pečene sa zvyšuje aj porucha hemokoagulácie. Pri vážnejšiom poškodenia pečene alebo 

cholestáze  sa objavujú nedostatočné hladiny faktorov závislých od K vitamínu- II., VII., IX., 

X. a proteín Ca S a neskôr i ostaných  (faktora V. a fibrinogénu).  

3. Hlavné miesto biotransformácie 

Pečeň má najdôležitejšie miesto v biotrasformačných pochodoch. Ide o procesy, pri ktorých 

dochádza k zmene vo vode nerozpustných (hydrofóbnych, lipofilných) molekúl na vo vode 

rozpustné (hydrofilné) metabolity a tiež  k inaktivácii reaktívnych metabolitov na nereaktívne. 

Nebezpečenstvo najmä chemicky reaktívnych metabolitov je v tom, že  niekedy ide o látky, 

ktoré môžu priamo poškodiť pečeň alebo spustiť imulogicky podmienené  poškodenie pečene. 

4. Vylučovanie žlče a exkrécia odpadových metabolitov  

       / viď texty k bodom 1.,3 / 

5. Depotná funkcia pre rôzne látky 

Pečeň je zásobárňou pre rôzne látky ako napr. vitamín B-12, železo (asi 25% celkového 

železa v organizme). Hepatocyty sú depotným miestom pre meď (pečeň je centrom 

udržovania homeostázy medi v organizme).  

6. Imunitné funkcie. 

Pečeň má v imunitnom systému nezastupiteľné miesto a jej funkcie možno klasifikovať na 

troch úrovniach : 

a) miesto generovania a kreovania imunitných dejov 

b) terč imunitných mechanizmov 

c) odstraňovač dopadov imunitných mechanizmov 

   Každá z týchto funkcií prebieha v danom okamihu v dynamickej rovnováhe a o výsledku 

rozhoduje viacej faktorov :  

1. vyvolávajúca príčina ( vírus, baktéria, xenobiotikum, autoimunita, metabolická porucha,   

     hypoxia, endotoxín a pod 
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2. kondícia organizmu (vek, pohlavie, genetika a kinetika imunitného systému, tropizmus   

     cieľovej bunky v pečeni a pod ) 

3. prevaha  reparačných alebo deštrukčných mechanizmov  

Pri patofyziologicko- klinickom hodnotení konkrétneho pečeňového ochorenia môžeme sa 

stretnúť s viacerými situáciami:  

a/ akútne pôsobiaca noxa – vyliečenie je bez následkov alebo s ľahkým postihnutím 

b/ masívne pôsobiaca akútna noxa- s letálnymi následkami 

c/ opakovaná noxa alebo chronicky pôsobiaca – následok chronické ochorenie s možným   

    letálnym koncom, ale za dlhšiu dobu 

d/ „prestrelené“ reakcie organizmu často s letálnym koncom alebo trvalými následkami.  

    Príkladom je hyperakútna akútna vírusová hepatitída, ktorá končí akútnym pečeňovým  

    zlyhaním. 

 

 Pri poškodení pečene klinický stav značne závisí od funkčnej kapacity zvyšku parenchýmu 

pečene po odumretí hepatocytov a od poškodenia artériovej, portálnej, venóznej a žlčovej 

zložky pečene. 

I napriek známym faktorom, ktoré vyvolávajú poškodenie pečene (baktérie, vírusy, lieky, 

alkohol a pod ) sa niekedy príčina nezistí a vtedy hovoríme o kryptogénnom poškodení. 

Nepriaznivé faktory spočiatku pôsobia na jednu alebo viaceré bunky v pečeni a vyvolávajú 

poškodenie cestou ich aktivácie a následnou produkciou intracelulárnych alebo 

extracelulárnych mediátorov ako sú cytokíny, chemokíny, kyslíkové radikály, oxid dusný 

a eikozanoidy. Tieto biologické modifikátory aktivujú potom ostatné typy buniek a môže 

nastať generalizovaná lokálna alebo i celopečeňová reakcia, ktorá vyústi do rôznych 

možných 

fáz ochorenia. 

V tej súvislosti je potrebné zdôrazniť, že makroorganizmus používa na molekulovej úrovni 

na vyvolávajúcu príčinu rovnakú reakciu a to nie len v pečeni. 

Imunopatologicky môžu vzniknúť rôzne typy poškodenia: 

a/ inflamácia - zápal    b/ nekróza   c/ apoptóza   d/ fibróza   e/ hypoxia a ischémia  f/ poruchy      

génovej expresie   g/ oxidačný stres a zrútenie mitochondriálneho energetického 

mechanizmu. 

Na počiatku ochorenie môže ísť vždy o iný typ poškodenia. Môže ísť to nekrózu, potom  

zápaľ a nakoniec fibrózu alebo i niekoľko typov poškodenia súčasne. 
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Inflamácia- zápal  vzniká aktiváciou sinusoidálnych buniek  a adhezívnych molekúl 

cytokínmi a uvoľnením proinflačných cytokinínov napr. TNF-alfa, IL-1, IL-6, IL- 8. Tieto 

mediátory a adhezívne bunky priťahujú z krvného riečišťa leukocyty- neutrofily, T 

lymfocyty a makrofágy, ktoré prestupujú cez endoteliálne bunky do miesta zápalu. 

K zápalovému mikroprostrediu prispievajú aj hepatocyty, hviezdicové bunky a Kupfferove 

bunky, ktoré uvedené cytokíny najviac aktivujú. Najviac sú postihnuté hepatocyty, dochádza 

k ich nekróze alebo apoptóze. Vzniká porucha tvorby žlče s následnou  cholestázou. 

Často dochádza k mikrovaskulárnej oklúzii s následnou ischémiou. Pri dlhšom trvaní týchto 

procesov dochádza k vyčerpaniu antioxydačných systémov, čo vedie k poškodeniu buniek 

chemicky reaktívnymi molekulami kyslíka, vodíka a železa. Môže sa objaviť aj zrútenie 

energetického mitochondriálneho metabolizmu, ktoré vedie k nekróze  príp. apoptóze 

hepatocytov   a v niektorých prípadoch aj k akútnemu pečeňovému zlyhaniu. 

Počas existencie jednotlivca vznikajú i zanikajú bunky v pečeni a to hlavne hepatocyty. 

Rovnováhu medzi už nepotrebnými a novovzniknutými bunkami zaisťujú rôzne aktívne 

navodené mechanizmy, ktoré vyústia v smrť bunky – apoptóza. Nekontrolovaná degradácia 

postihnutej bunky rôznymi faktormi vedie k nekróze. 

1.7.2 Ikterus   

Ikterus – žltačka  je patologické nahromadenie bilirubínu v organizme. Ide o nepomer medzi 

vznikom a vylučovaním bilirubínu. Prejavuje sa sfarbením sklér, kože a slizníc do žlta a to pri 

hodnotách bilirubínu nad 40 umol/l. 

Ikterus možno rozdeliť na : 

1. prehepatálny 

2. hepatálny -  a/ premikrozómový   b/ mikrozómový   c/ postmikrozomový 

3. posthepatálny 

   1. Prehepatálny ikterus vzniká pri veľkom prísunu nekonjugovaného bilirubínu do pečene, 

presahujúceho jej kapacitné možnosti. Môže vzniknúť pri hemolytických stavoch či už 

vrodených alebo získaných, pri post-tranfúznych reakciách, niekedy pri veľkých 

hematómoch, pri hemolýze navodenej toxínmi a pod.  

  2a)  Hepatálny premikrozómový ikterus  je následkom poruchy vychytávania 

nekonjugovaného bilirubínu membránou hepatocytov – Gilbertov syndróm 

  2b) Hepatálny mikrozómový ikterus vzniká v dôsledku vrodenej alebo získanej 

nedostatočnosti konjugácie bilirubínu s kyselinou glukuronovou. Radí sa sem ikterus 

novorodencov, ktorý za fyziologický považujeme do hladiny nekonjugovaného bilirubínu 130 
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mol/l. Luceyov -Driscollov syndróm  prejavujúci sa u novorodencov do 48 hodín je 

príkladom získanej nedostatočnosti podmienený materským faktorom brániacim konjugácii. 

Príkladom vrodenej nedostatočnosti konjugačného enzýmu je Crigle-Najarrov syndróm 

s úplným alebo čiastočným chýbaním enzýmu. Úplné chýbanie  konjugačného enzýmu je 

nezlučiteľné so životom, pretože vedie k jadrovému ikteru. Jadrový ikterus je 

charakterizovaný postihnutím centrálneho nervového systému  bilirubínom, ktorý prestupuje 

cez nezrelú hematoencefalickú barieru – u nedonosených detí. 

V priebehu života akútne alebo chronické poškodenie pečene- alkoholom, liekmi- môže byť 

príčinou získanej poruchy spôsobenej inhibíciou enzýmu alebo absolútnym úbytkom 

funkčného parenchymu. 

  2c) Hepatálny postmikrozomálny ikterus je dôsledok poruchy exkrécie už konjugovaného 

bilirubínu z hepatocytu. V sére je zvýšená hladina konjugovaného bilirubínu. Z vrodených 

stavov sú to Dubinov-Johnsonov syndróm s nálezom tmavého pigmentu v hepatocytoch 

(čierna pečeň) a Rotorov syndróm.  

   3. Posthepatálny ikterus vzniká pri čiastočnom alebo úplnom uzávere žlčových ciest. 

Následkom toho dochádza k retencii žlče a vyvíja sa väčšinou aj cholestáza. V krvi zisťujeme 

zvýšenú hladinu konjugovaného bilirubínu, v moči hyperbilirubinúriu, v stolici neprítomnosť 

sterkobilinu, čo má za dôsledok bledú – acholickú stolicu. Príčinou uzáveru môžu byť 

kamene- cholelity, nádory, útlak z okolia, pozápalové zúženia, vrodené chyby žlčových ciest, 

cystická fibróza, pankreatitídy apod. 

1.7.3 Cholestatický syndróm 

Cholestáza je porucha vylučovania endogénnych žlčových kyselín a iných súčastí žlče 

z organizmu a  ich retencia. Cholestázu môže ale nemusí sprevádzať ikterus. Podľa príčiny 

a úrovne prekážky odtoku žlčových kyselín cholestázu môžeme deliť na: 1. intrahepatálnu                           

a 2. extrahepatálnu. 

1.  Intrahepatálna cholestáza môže byť na úrovni:  

                                                         a) hepatocelulárnej – napr. hepatitída, liekové poškodenie 

                                                         b) hepatokanalikulárnej -  hepatitída, liekové poškodenia 

                                                         c) kanalikulárnej – cirhóza, PBC, PSC 

                                                         d) duktulárnej – nádory, metastázy, lymfómy 

2. Extrahepatálnu cholestázu delíme podľa lokalizácie prekážky v extrahepatálnych 

žlčových cestách. Najčastejšie vzniká pri choledocholitiáze, nádoroch, akútnej a chronickej 
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pankreatitíde, pozápalových striktúrach, parazitoch, cystickej fibróze, vrodených 

abnormalitách a podobne. 

V laboratórnom náleze zisťujeme eleváciu  ALP, GMT s prípadnou eleváciou AST a ALT, 

neskôr pokles hladiny albumínu a v koncových štádiách aj cholínesterázy. V sére i v moči 

býva zvýšená hodnota medi, hlavne pri prehlbovaní cirhózy. Pri cholestáze pacienti mávajú 

výrazné svrbenie kože, ktorého patogenéza nie je doteraz objasnená. 

Neprítomnosť žlče v tráviacom systéme spôsobuje problémy so vstrebávaním v tukoch 

rozpustných vitamínov (ADEK), čo sa prejaví šeroslepotou, pri nedostatku vitamínu A, 

krvácivosťou  a vznikom hematómov pri nedostatku vitamínu K. Nedostatok vitamínu D má 

za následok osteopéniu až osteoporózu so sklonom k patologických fraktúram.  

1.7.4 Poškodenie pečene liekmi a toxickými látkami 

Xenobiotiká sú látky, ktoré sa do organizmu dostávajú z vonkajšieho prostredia ako potrava 

lieky ale aj toxické látky. Tie, ktoré prichádzajú tráviacim  traktom  idú portálnym žilovým  

systémom do pečene. V pečeňových bunkách sa metabolizujú. Živiny pečeňová bunka 

spracováva pre ďalšie potreby organizmu, liečivá a ďalšie látky mení na rôzne metabolity, 

ktoré môžu mať rôzne účinky- liečebné, vedľajšie ale aj toxické.  

Poškodenie pečene môže vyvolať viac ako tisíc druhov liekov. Existuje niekoľko základných 

mechanizmov poškodenia pečene. Pečeň spracúva liečivo dvojstupňovo na látku, ktorá je 

rozpustná vo vode, aby mohla byť vylúčená obličkami alebo žlčou.. Prvý stupeň predstavuje 

oxidáciu v endoplazmatickom retikule (cytochróm P450), v druhom stupni sa oxidovaný 

metabolit konjuguje väčšinou s kyselinou glukurónovou. Väčšina liekových poškodení pečene  

je spôsobená nahromadením reaktívneho metabolitu, ktorý vzniká v prvej fáze. 

Poškodenie pečene  môže byť a) priame, toxické alebo b) imunoalergické.  

   a) Priamy toxický účinok xenobiotika vedie k lézii bunky, v ktorej vznikol metabolit. 

Dochádza k tomu najmä pri prekročení určitej dávky, pričom reakcia pečene závisí do značnej 

miery od kapacity a rýchlosti pečeňového metabolizmu. Ak je pacient rýchlym 

metabolizátorom niektorého liečiva, môže dôjsť k poškodeniu aj malou dávkou. Toxickým 

nahromadením metabolitu vznikajú reaktívne radikály a dochádza k oxidačnému stresu. Ten 

vedie k poškodeniu bunečných membrán, mitochondrií a ďalších bunkových organel 

lipoperoxidáciou. Dochádza k rozpojeniu dýchacieho reťazca, poškodeniu DNA a ďalším 

poruchám. Výsledkom tohto procesu je zánik buniek a zápal. Zápal vyvoláva fibrózu, 

z počiatku reverzibilnú, neskoršie trvalú. Proces môže vyústiť až do pečeňovej cirhózy. 
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  b) imunoalergické poškodenie. Príčinou tohto druhu poškodenia  xenobiotikom je, že 

metabolit vytvára s bielkovinami bunky neoantigény a haptény, ktoré vedú k imunitnej 

reakcii, ktorej cieľom je ich  likvidácia.  Tento typ poškodenia pečene vzniká pri opakovanom 

užívaní xenobiotiká a jeho rozsah a typ nesúvisí s dávkou. Častým sprievodným znakom 

imunoalergickej reakcie sú sprevádzajúce symptómy – vzostup telesnej teploty, svrbenie 

kože, bolesti hlavy a ďalšie. V niektorých prípadoch vzniká po xenobiotiku reakcia podobná 

imunoalergickému poškodeniu, na rozdiel od neho sa však nezistí predchádzajúci kontakt 

s liečivom. Ide o idiosynkráziu pri ktorej sa predpokladá existencia preformovaných 

protilátkových a bunkových imunitných mechanizmov reakcie na podané xenobiotikum.   

1.7. 5 Alkoholová choroba pečene 

Príčinou alkoholovej choroby pečene je nadmerná konzumácia nápojov obsahujúcich 

etylalkohol ( C2H5OH). Alkohol sa metabolizuje v pečeni viacerými cestami: cez cytochróm  

P450 2E1, alkoholdehydrogenázou, aldehyddehydrogenázami a katalázami. Pri jeho 

metabolizme vznikajú acetaldehyd a reaktívne radikály. Pri nadmernej konzumácii alkoholu 

sa tieto metabolity hromadia, vzniká oxidačný stres a zápal. Alkoholová choroba pečene môže 

prebiehať ako steatóza, hepatitída, fibróza alebo cirhóza. 

 1. Alkoholová steatóza sa nemusí klinicky prejaviť vôbec, môže byť však zväčšená pečeň  a 

mierne zvýšená aktivita aminotransferáz. 

  2. Alkoholová hepatitída je charakterizovaná deštrukčným zápalom. Jeho vznik má 

niekoľko príčin. Predovšetkým alkohol a jeho metabolity (najmä acetaldehyd), 

vyvolávajú priame poškodenie (nekrózu) pečeňových buniek  a súčasne vedú k oxidačnému 

stresu. Pri ňom dochádza k produkcii voľných kyslíkových radikálov, ktoré tiež poškodzujú 

bunky. Nekróza buniek iniciuje v pečeni zápalový proces (dochádza k stimulácii expresie  

zápalových génov). Bielkoviny buniek a ich mebrán sa denaturujú a vytvárajú komplexy 

pôsobiace ako neoantigény, ktoré vyvolávajú imunitnú reakciu. Dochádza k hromadeniu 

buniek imunitného systému, produkcii cytokínov a  následkom toho k ďalšej akcentácii 

zápalu.  

Značný význam pri vzniku alkoholovej hepatitídy má  rozmnoženie črevnej bakteriálnej flóry 

a zvýšená priepustnosť črevnej steny (alkohol a znížený príjem potravy). Zvýšená 

priepustnosť črevnej steny vedie k prieniku baktériových  endotoxínov. Tie naviazané na  

proteín viažuci  lipopolysacharidy sa dostávajú krvou do  pečene a v Kupferových bunkách 

aktivujú expresiu  nukleového faktora NF-kB. Ten preniká z cytoplazmy do jadra, naviaže sa 

na genóm a  vedie  k ďalšej aktivácií  rozličných  génov  prozápalových cytotoxínov, 
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chemotoxínov, enzýmov, enzýmov imunitnej odpovede a adhéznych molekúl. 

Najvýznamnejšiu úlohu má TNF  (tumor necrosis factor) a cytokíny IL-8,  IL-1, IL-6. 

Stimulácia nadmernej produkcie adhéznych molekúl spôsobuje adhéziu imunokompetentných 

buniek a ich prenikanie do pečeňového tkaniva a ďalšiu akcentáciu zápalu. 

Pokračujúca deštrukcia hepatocytov a zápal iniciujú aj tendenciu k regenerácii (regeneračné 

stimuly), ktoré môžu viesť, ak pominie účinok noxy, prakticky k vyhojeniu. Ak účinok noxy 

progreduje, zvyšuje sa na podklade uvedených zmien tvorba väziva- fibróza, ktorá vyústi až 

do cirhózy (viď kapitolu cirhóza pečene). 

1.7.6 Nealkoholová choroba pečene 

je charakterizovaná viacerými  poruchami pečene, počnúc steatózou, cez nealkoholovú 

steatohepatitídu až po pečeňovú cirhózu. 

Nealkoholová steatóza je charakterizovaná nadmerným množstvom tuku vo vakuolách 

pečeňových buniek. Ide o reverzibilný stav, ale aj možnosť progredovať do alkoholovej 

steatohepatitídy. 

Pri nealkoholovej steatohepatitíde  sú okrem steatózy prítomné v pečeni aj nekrózy a zápal 

(zmiešaný zápalový infiltrát, môže byť prítomný aj tzv. Maloryho hyalin). K zápalu sa môže 

pridružiť fibróza s vyústením do pečeňovej cirhózy. Steatohepatitída sa niekedy delí na:         

1. primárnu – vlastne klasickú nealkoholovú steatohepatitídu (keď sprevádza obezitu, 

inzulínovú rezistenciu, hyperlipidémiu a diabetes mellitus 2. typu) a sekundárnu, keď je 

dôsledkom zvýšenej konzumácie alkoholu alebo má etiológiu inú (liekové poškodenie, 

chronické vírusové hepatitídy, Wilsonova choroba a ďalšie). Nealkoholová steatohepatitída 

býva súčasťou tzv. metabolického syndrómu (obezita, dyslipoproteinémia, inzulínová 

rezistencia, diabetes mellitus 2. typu, protrombotický stav – (hyperfibrinogenémia, 

trombocytóza), sklon k zápalovým reakciám. 

V patogenéze nealkoholovej choroby pečene má rozhodujúcu úlohu ukladanie tukov do 

hepatocytov, čiže steatóza. Pri nej je v hepatocytoch znížená tvorba ATP čo vedie k 

oxidačnému stresu s tvorbou reaktívnych radikálov ( môžu sa tvoriť priamo pri metabolizme 

alkoholu alebo xenobiotika alebo vznikajú pri poruche dýchacieho reťazca  

v mitochondriách). Reaktívne radikálny môžu vyvolať priamo nekrózu alebo viesť 

k hypertrofiám mitochondrií a k zvýšeniu expresie tzv. fast ligandov na povrchu buniek 

s následnou  apoptózou. Rozhodujúcim mediátorom apoptózy je  . Jeho tvorba je u 

obéznych zvýšená v tukovom tkanive a zvyšuje sa aj jeho koncentrácia  v krvi. TNF  bráni 
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prenosu inzulínových signálov v bunkách tukového tkaniva, čím vzniká  periferná inzulínová 

rezistencia. Dochádza k nadmernej lipolýze tukového tkaniva s vyplavovaním zvýšeného 

množstva voľných mastných kyselín do krvného obehu. Voľné mastné kyseliny v pečeni, ako 

aj zvýšená koncentrácia TNF  bránia účinku inzulínu v pečeňových bunkách. TNF  

vyvoláva okrem uvedeného aj cytolýzu buniek, následkom čoho dochádza k produkcii 

ďalších zápalových mediátorov (interleukin 8), čo vedie k akcentácii zápalu. Zápalový proces 

stimuluje hviezdicové bunky, ktoré sa menia na myofibroblasty - vytvára sa fibróza, ktorá 

môže vyústiť až do cirhózy.   

1.7.7 Akútne infekčné hepatitídy 

Tvoria veľkú skupinu ochorení pečene, ktoré sú spôsobené  rôznymi etiologickými činiteľmi  

od vírusov (sekundárne hepatotropné vírusy) cez baktérie. Poškodenie pečene môže byť 

rôznej intenzity, môže byť prítomná aj  cholestáza. Typické pre ne sú 2 znaky: 

a) akútny zápal pečene môže vzniknúť aj pri postihnutí iných systémov 

b)  vo väčšine prípadov končia spontánne. 

 

Vírusové hepatitídy 

Môžu byť vyvolané primárne hepatropnými vírusmi a sekundárne hepatropnými vírusmi – 

HSV – vírus herpes simplex, EBV- vírus Ebstein-Barrovej, CMV- cytomegalovírus. 

  Prímárne hepatotropné vírusy- hepatitídy A (HAV), hepatitídy B (HBV), hepatitídy C 

(HCV), hepatitídy D (HDV), hepatitídy E (HEV) a hepatitídy G (HCV-G), (existencia 

hepatitídy F nebola jednoznačne dokázaná) majú dve hlavné vlastnosti : 

1. schopnosť vyvolať akútny a v niektorých prípadoch aj chronický zápal pečene 

2. enterálny a parenterálny prenos infekcie 

   Virusové hepatitídy A a E v dosiaľ sledovaných prípadoch nikdy neprešli do chronického 

štádia a prenášajú sa enterálnym spôsobom. 

Hepatitídy B, C, D a G sa prenášajú parenterálne, prechádzajú do chronicity a majú sklon 

k prechodu do cirhózy. Hepatitídy B a C sa podieľajú na vzniku primárneho 

hepatocelulárneho karcinómu (HCC). 

   V klinickom obraze pozorujeme typické štádiá a to: inkubačné, preikterické, ikterické 

a štádium rekonvalescencie. 

a) inkubačné – po nákaze dochádza k pomnoženiu vírusu 

b)  preikterické-prodromálne charakterizuje malátnosť, únavnosť, môže sa objaviť tmavý moč   
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     a pacient začína byť infekčný 

c) ikterické- s rozvinutými všetkými prejavmi laboratórnymi i klinickými 

d) štádium rekonvalescencie sa vyznačuje ústupom ťažkostí 

Pri hepatitíde B, C, D, G môže pretrvávať slabosť, únavnosť, laboratórny nález ako prejav 

prechodu do chronicity. 

 

1.7.7.1 Vírusová hepatitída A 

Vírusová hepatitída A je vyvolaná RNA vírusom. Šíri sa fekálno-orálnou cestou pri kontakte 

s nakazenou osobou, prehltnutím kontaminovanej potravy alebo vody. Vírus HAV sa dostane  

cez črevný trakt cievnym riečiskom do pečeňových buniek, kde sa pomnoží,  uvoľňuje do žlče 

a odchádza do stolice. Vírus neporušuje hepatocyt a tak sú všetky laboratórne nálezy 

prejavom zvýšenej aktivity imunitného systému. Ten hlavne cestou T-lymfocytov ničí všetky 

hepatocyty, v ktorých sa  vírus nachádza, čo sa prejaví zvýšením ALT, AST, niekedy aj GMT 

a ALP, ikterom a malátnosťou. Ako prejav imunitnej protilátkovej odpovedi sa objaví IgM 

antiHAV, neskôr sa objavujú IgG antiHAV protilátky, ako prejav prekonanej akútnej 

hepatitídy A a majú väčšinou dlhodobý obranný efekt pred reinfekciou. 

 

1.7.7.2 Vírusová hepatitída B 

Vírus hepatitídy B patrí medzi DNA vírusy. Táto infekcia patrí medzi závažné problémy, 

nakoľko viac ako polovina svetovej populácie sa počas života dostala do kontaktu s týmto 

vírusom a u viac ako 5% sa rozvinulo chronické ochorenie. Rozširuje sa kontaktom 

s infekčnými telesnými tekutinami – krv, semeno, vaginálne sekréty, moč, materské mlieko, 

sliny, možná aj slzy- nebolo dokázané. 

   V súčasnosti poznáme štyri spôsoby prenosu HBV: 

1. perinatálny ( tiež vertikálny ) 

2. horizontálny 

3. sexuálny 

4. parenterálny ( perkutánny)  

 

1. Perinatálna infekcia vzniká buď počas pôrodu alebo po narodení prenosom z matky na   

   dieťa.  

2. Horizontálny  prenos sa vyskytuje medzi deťmi, mládežou, dospelými najčastejšie   

    infikovanými slinami alebo krvou cez odreniny. Prenos môže byť aj medzi deťmi a ich   

    rodičmi, starými rodičmi a opatrovateľmi, ktorí sú infikovaní. 
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3. Sexuálny prenos sa vyskytuje u homosexuálov, ale i heterosexuálov, ktorí majú rizikový  

    životný štýl. 

4. Parenterálny prenos je možný kontaminovanou krvou alebo krvnými derivátmi pri  

    transfúzii, hemodialýze alebo v rámci intravenózne aplikovaných drog. Prenos transfúziou 

    je už pomerne vzácny, ale častejšie je možná infekcia  striekačkou so zvyškami kontami- 

    novanej krvi použitej narkomanmi. Vírus HBV je viac ako stokrát infekčnejší ako vírus  

    HIV. 

 

a) Akútna hepatitída B 

Inkubačná doba v tomto prípade je 40- 140 dní, priemerne 75 dní. Priebeh hepatitídy B sa 

nelíši od priebehu hepatitídy A, ale môže prejsť do chronického ochorenia. 

Z patofyzilogického hľadiska je zaujímavé, že vírus HBV nepoškodzuje hepatocyt a teda 

prejavy ochorenia sú spôsobené aktivitou imunitného systému, to znamená. tvorbou 

špecifických pomocných aj cytotoxických T lymfocytov, ktoré spôsobujú lýzu infikovaných 

hepatocytov. Ukončenie infekcie sa vo väčšine prípadov prejaví vytvorením špecifických 

antiHBs protilátok, čo značí aj imunitu proti reinfekcii. Pokiaľ je reakcia imunitného systému 

dostatočná, dochádza k vyliečeniu, pokiaľ je nedostatočná nastáva prechod do chronickej 

infekcie až hepatitídy. Ak imunitný systém zareaguje na prítomnosť vírusu v organizme 

búrlivou reakciou, hrozí vývoj fulminantnej hepatitídy s možným úmrtím. 

 

b) Chronická hepatitída B 

Vzniká asi u 90-98% novorodencov a u 5-10% dospelých po prekonaní akútnej hepatitídy B. 

Je potrebné uviesť, že nie každá chronická infekcia HBV vedie ku vzniku chronickej 

hepatitídy B, ale každá chronická hepatitída značí chronickú infekciu HB.  

Chronická infekcia HBV môže prebiehať len ako infekcia organizmu bez zápalového 

poškodenia pečene, ale i cez chronickú hepatitídu k stvrdnutiu pečene až po rakovinu pečene.  

Chronická infekcia HBV môže mať niekoľko štádií vývoja ochorenia: 

1. štádium replikácie - vírus sa množí, pacient je infekčný a môže sa vyvinúť chron. zápal  

2. štádium integrácie – nastáva zabudovanie časti genetického materiálu vírusu do   

                                       genetického materiálu pečeňovej bunky. Klony týchto buniek môžu  

                                       byť základom nádorovej premeny  pečeňových buniek. 

3. štádium reaktivácie – navodené zmenou genetického materiálu vírusu a znamená  

                                          akceleráciu ochorenia smerom k cirhóze pečene. 
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1.7.7.3  Virusová hepatitída C 

a) Akútna hepatitída C 

Spôsobuje ju vírus hepatitídy C, ktorý patrí medzi RNA vírusy. Inkubačná doba je 6- 12 

týždňov a priebeh je podobný ako pri hepatitíde A a B. Prenos je podobný ako pri hepatitíde 

B, len sexuálny prenos je menej častý. 

Od iných hepatitíd sa líši tým, že: 

- väčšina akútnych infekcií prebieha bez ikteru, bez subjektívnych alebo objektívnych 

ťažkostí a preto sa nie vždy akútne infekcie poznajú 

- až 85 % prípadov má tendenciu prejsť do chronicity 

HCV vírus má veľkú schopnosť mutačných zmien, čo sťažuje adekvátnu imunitnú odpoveď.  

 

b) Chronická hepatitída C 

Priebeh nie je typický a preto pacienti s pretrvávaním abnormálnych pečeňových 

aminotrasferáz a anti –HCV protilátkami viac ako polroka sú považovaní za chronických 

nosičov HCV infekcie. Totiž napriek tomu, že sú pacienti dlhodobo bez ťažkostí, hrozí stále 

rozvoj vážneho ochorenia i so smrteľným koncom. I s odstupom niekoľkých desaťročí okolo 

20 – 40 % prípadov prechádza do cirhózy s rizikom vzniku primárneho hepatocelulárneho 

karcinómu.    

Hlavným činiteľom rozvoja chemickej hepatitídy je imunitný systém. Protilátková odpoveď je 

v prípade hepatitídy C nedostatočná, podobne aj špecifická celulárna odpoveď navodzuje skôr 

dlhodobo prebiehajúce chronické zápalové procesy. Najdôležitejším faktorom chronicity  je 

mutačná schopnosť HCV, ktorý neustálou zmenou miest imunitnej odpovede ho robí ťažko 

eliminovateľným.   

 

1.7.7.4  Vírusová hepatitída D 

Vyvolávateľom je defektný RNA vírus, ktorý však nie je schopný množiť sa bez prítomnosti 

HBV. Nákaza sa teda realizuje ako koinfekcia alebo superinfekcia s HBV. Hepatitída D môže 

prebiehať asymptomaticky cez ikterickú formu, akútnu  infekciu až po chronickú formu 

s tendenciou k cirhóze.  

Prenáša sa najčastejšie krvou a krvnými derivátmi a blízkym osobným stykom. Najčastejší je 

výskyt u ľudí meniacich často partnerov, i.v. narkomanov. Prenáša sa i pri tetovaní a  

akupunktúre, boli popísané i prípady prenosu hmyzom. 
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a) akútna hepatitída D  

Patogenéza infekcie HDV a tiež poškodzovanie pečene nie sú veľmi známe i keď klinický 

obraz je výrazne determinovaný spôsobom nákazy. Ak ide o infekciu jedinca bez 

preformovanej prítomnosti HBV, hovoríme o koinfekcii, ak nastane infekcia HDV u pacienta 

s chronickou infekciou ( s HBsAg nosičom ) hovoríme o superinfekcii. 

Symptómy sú podobné ako pri iných typoch akútnej vírusovej hepatitídy Pri koinfekcii HDV 

a HBV je inkubačná doba 6 týždňov- 6 mesiacov. 

Superinfekcia HDV u HBsAg nosičov vyvoláva akútnu hepatitídu v 50 – 70% prípadov. 

Inkubačná doba je kratšia ako pri koinfekcii – v rozmedzí od 2 do 8 týždňov.  Superinfekcia 

prebieha ako akútne ochorenia, ale môže mať aj fulminantný priebeh (niektorí autori tvrdia, 

že častejšie ako pri koinfekcii). Superinfecia môže viesť k chronickej hepatitíde alebo končí  

spontánne. 

 

b) chronická hepatitída D  

Klinické nálezy a prejavy sú ako pri iných chronických vírusových hepatitídach. Chronická 

hepatitída D s prejavmi cirhózy je pri superinfekcii častejšia ako pri koinfekcii.  

 

1.7.7.5  Vírusová hepatitída E 

Spôsobuje ju vírus HEV, ktorý patrí medzi RNA vírusy. Prenos vírusu je fekálno-orálnou 

cestou (ako pri HAV), inkubačná doba je 14 – 70 dní, priemerne 30 dní. 

Pri vírusovej hepatitíde E chýbajú známky poškodenia bunky, antigény HEV boli zistené 

počas inkubačnej doby a vo včasnej fáze ochorenia pečeňových buniek. Za klinické prejavy 

akútneho zápalu sú teda zodpovedné celulárne efektorové mechanizmy imunitného systému 

(podobne ako pri HAV infekcii). Priebeh je podobný ako pri iných formách hepatitíd. 

 

1.7.8 Autoimunitné ochorenia pečene a žlčových ciest 

Medzi autoimunitne podmienené poškodenia pečene a žlčových ciest patria: 

1.7.8.1 Autoimunitné hepatitídy 

1.7.8.2 Primárna biliárna cirhóza 

1.7.8.3 Primárna sklerotizujúca cholangitída 
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1.7.8.1 Autoimunitná hepatitída 

Nemá celkom jasnú príčinu, môže mať akútny alebo fulminantný priebeh. Dôležitú úlohu 

zohráva genetická podmienenosť dávaná do súvisu s vírusovou hepatitídou, liekmi a vplyvom 

vonkajšieho prostredia. 

Autoimunitnú hepatitídu (AIH) podľa imunosérologických markerov, autoantigénov, 

genetickej predispozície, klinického obrazu a liečebných postupov delíme do 3 typov: 

a) Typ 1 AIH. Je charakterizovaný prítomnosťou antinukleárnych protilátok ANA alebo aj 

protilátok proti hladkým svalom SMA. Týmto typom trpí väčšina pacientov s AIH. Vo väčšej 

miere ide o ženy, ktoré majú menej ako 40 rokov a hyplotyp HLA-A1, B8, DR3. Pacienti 

majú súčasne aj iné imunitné ochorenie. 

b) Typ 2 AIH charakterizuje prítomnosť protilátok proti pečeňovým-obličkovým 

mikrozómom anti- LKM1 v sére. Vyskytuje sa prevažne u 2 – 12 ročných detí. Klinický 

priebeh je agresívnejší. Veľa pacientov má súčasne aj iné extrahepatálne ochorenia. 

c) Typ 3 AIH. V sére nachádzame autoprotilátku proti solubilnému pečeňovému antigénu 

anti-SLA. Táto sa vyskytuje len u pacientov s AIH a môže byť dobrým autoimunitným 

markerom. Pacientmi sú prevažne  mladé ženy.   

 

1.7.8.2 Primárna biliárna cirhóza (PBC) 

Ide o chronické cholestatické ochorenie pečene, ktoré postihuje prevažne ženy v strednom 

veku. V histologickom obraze sú prítomné granulómy a deštrukcia stredne veľkých žlčovodov 

T- lymfocytmi. U pacientov sa v sére nachádzajú antimitochondriálne protilátky – AMA 

a zvýšené hodnoty IgM.  Existuje deväť mitochondriálnych antigénov a protilátok pri čom  4 

sú typické pre primárnu biliárnu cirhózu (PBC). 

Okrem AMA (ale aj súčasne) môžeme zistiť antinukleárne protilátky – ANA. Príbuzní 

pacientov s PBC majú zvýšené riziko výskytu aj iných autoimunitných ochorení vrátane PBC. 

Presná príčina ochorenia nie je známa. Zvažujú sa perzistujúca vírusová infekcia, genetické 

abnormity, imunitné mechanizmy, abnormity v metabolizme medi a iné faktory. Možný je 

i autoimunitný pôvod PBC, kde imunitné poškodenie postihuje epitel žlčovodov. V oblasti 

žlčovodov nachádzame lymfocytárnu infiltráciu. Možná je i infekčná teória vzhľadom 

k tomu, že AMA protilátky sú schopné rozpoznať niektoré antigény E.coli a mykobaktérií. 

Ako už bolo uvedené, ochorenie postihuje hlavne ženy medzi 30 – 65 rokom života. 

Spočiatku nemusia byť prítomné žiadne ťažkosti, s progresiou ochorenia sa objavuje svrbenie. 

Temer  u všetkých pacientov sa pred dekompezáciou pečene objavuje ikterus. Pri PBC sa 
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často stretávame s ochoreniami štítnej žľazy, Sjogrenovym syndrómom, reumatoidnou 

artritídou, systémovou sklerózou (CREST syndróm).  

    

1.7.8.3 Primárna sklerotizujúca cholangoitída (PSC) 

Ochorenie charakterizuje fibrotizujúci zápal intrahepatálnych a extrahepatálnych žlčových 

ciest. Častá je kombinácia i s iným autoimunitne podmieneným ochorením čreva, najčastejšie 

s ulceróznou kolitídou. 

Príčina primárnej sklerotizujúcej cholangitídy (PSC) nie je známa, ale pravdepodobne ide 

o autoimunitný zápalový proces smerujúci proti epiteliálnym bunkám žlčových ciest. Ako 

možné príčiny ochorenia prichádzajú do úvahy poruchy regulácie imunitnej odpovede, 

baktérie, toxíny, infekcie, genetické súvislosti a pod. Pre genetickú príčinu svedčí aj rodinný 

výskyt PSC. Pri PSC sú často pozitívne autoprotilátky pANCA (perinuclear anti-neutrophil 

cytoplasmatic antibody). Ide zrejme o komplexnú patogenézu, na ktorej sa zúčastňuje veľa 

faktorov (životné prostredie, baktérie, toxíny a pod.) a vplyvom nich sa u citlivých jedincov 

s genetickou predispozíciou rozvinie porucha regulácie imunitného systému s vyústením do 

autoagresívneho chovania. 

PSC  postihuje častejšie mužov do 40 rokov, ale môže sa vyskytnúť aj u detí alebo gerontov 

(od 2 do 75 rokov). Spočiatku je ochorenie asymptomatické a až s rozvojom cirhózy sa 

objavujú ťažkosti ako únavnosť, malátnosť, svrbenie, strata chuti do jedla, chudnutie a neskôr 

ikterus a možný je i cholangiokarcinóm. S pokračovaním ochorenia sa objavujú komplikácie 

cholestatického a cirhotického charakteru.  

1.7.9 Cirhóza pečene 

Cirhóza pečene je charakterizovaná fibróznymi a reparačnými zmenami normálnej štruktúry 

pečene, ktoré vedú k tvorbe abnormálnych hyperplastických uzlov. Okrem poruchy 

arteriových, portálnych, venóznych a žlčových štruktúr zisťujeme aj poškodenie všetkých 

hlavných buniek pečene a subcelulárnych štruktúr. Najčastejšou príčinou cirhózy pečene je 

alkohol, potom chronická vírusová hepatitída B a C. Denná konzumácia 80 g alkoholu 

u mužov a 40 g u žien zvyšuje prevalenciu cirhózy pečene (viď kapitolu: Alkoholová choroba 

pečene). Na Slovensku ide o pomerne časté ochorenie. 

Zásadným mechanizmom vedúcim k zhoršovaniu celého procesu je zmena hviezdicových 

buniek na myofibrilárny fenotyp s produkciou alfa aktínu hladkého svalu so zmenou 

produkcie extracelulárnej matrix. Dochádza k narastaniu profibrotických procesov aj bez 

prítomnosti zápalu. Tým dochádza k zhoršovaniu nielen hemodynamickej štruktúry pečene, 
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ale aj ku  kapilarizácii sinusoidných buniek, čo vedie k zhoršovaniu funkcie pečene. Fibróza 

je v podstate reparačný mechanizmus hepatocelulárnej nekrózy a je to reverzibilný proces. 

Cirhózy pečene delíme do troch skupín : 

a/ mikronodulárna cirhóza  pri nej sa vyskytujú uzlíky do 3 mm a sú oddelené hrubými   

    pravidelnými septami 

b/ makronodulárna cirhóza  je charakterizovaná uzlíkmi väčšími ako 3 mm,( v nich sa  

    môžu vyskytovať normálne lalôčiky ) a septami rôznej hrúbky 

c/ zmiešaný typ, pri ktorom sa veľké a malé uzlíky nachádzajú približne v rovnováhe. 

Mikronodulárna cirhóza sa môže zmeniť na makronodulárnu alebo zmiešaný typ cirhózy. 

Klinický obraz je závislý od štádia ochorenia. Rozoznávame štádium kompenzovanej 

a dekompezovanej cirhózy. So závažnosťou stavu  objavujú sa aj väčšie ťažkosti. Vzniká 

gynekomastia, pavúčikové névy, atrofia testis, porucha libida, miznutie sekundárnych 

pohlavných znakov a pod., čo súvisí so zmenami metabolizmu hormónov. Môžu sa tiež 

vyskytnúť hematómy a petéchie. V rozvinutom štádiu choroby sa objavuje typický  cirhotický 

výzor žltý až žltosivý kolorit, vpadnutá spánková časť tváre. Častá je malnutrícia ako 

dôsledok hladovania (predovšetkým u alkoholikov). Cirhotická pečeň môže byť zmenšená 

(nemusí byť ani hmatná). V laboratórnom náleze býva anémia, leuko- a trombocytopénia, 

zvýšená hladina bilirubínu, ALT, AST, GMT a pokles aktivity hemokoagulačných testov 

a hladiny albumínu. 

1.7.10 Komplikácie cirhózy pečene 

Ku komplikáicám pečeňovej cirhózy patrí 1. ikterus, 2. ascites, 2. portálna hypertenzia, 3. 

portosystémová encefalopatia (PSE), 4. ezofageálne varixy a krvácanie z nich, 5. rôzne 

hemoragické komplikácie - z nedostatku koagulačných faktorov a trombocytopénia  6. 

pečeňové zlyhanie 7. hepatorenálny syndróm 8. infekčné komplikácie – vznikajúce pre 

imunodeficienciu  9. hepatocelulárny karcinóm. 

Ikterus je prejavom parenchymatóznej dekompezácie cirhózy, ascites vaskulárnej 

dekompenzácie cirhózy pečene 

 

1.7.10.1  Ascites 

Týmto názvom označujeme prítomnosť voľnej tekutiny v brušnej dutine. Okrem cirhózy 

môžu byť príčinou ascitu aj ďalšie ochorenia (najmä peritonea). Na vzniku ascitu sa podieľa  

zvýšený portálny tlak, znížená hladina albumínu, nedostatočná lymfatická drenáž 

pečene, nedostatočná reabsorbcia ascitu peritoneom a neurohumorálne mechanizmy 
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a endogenné látky s vplyvom na tonus cievnej steny, retenciu sodíka v obličkách 

a vylučovanie voľnej vody obličkami. 

Medzi závažné komplikácie ascitu patrí spontánna baktériová peritonitída. K infikovaniu 

ascitu dochádza lymfogénnou alebo hematogénnou cestou. 

 

1.7.10.2 Portálna hypertenzia 

Trvalý vzostup tlaku v portálnej žile môžeme rozdeliť na: 

1. prehepatálny- je spôsobený prekážkami pred prítokom krvi do periportálneho priestoru a  

    sinusoidov. Prekážkou môže byť trombóza v. portae, v. lienalis, nádory v oblasti hílu   

    pečene, chronická pankreatitída, nádory pankreasu a iné procesy v povodí portálnej žily,  

    ktoré vedú k jej útlaku. 

2. hepatálny 

    a/ presínusoidálny – pri prekážke pred sinusoidami 

    b/ sinusoidálny- vzniká pri procesoch v oblasti sinusoidov- typický pri cirhóze 

    c/ postsinusoidálny – ešte v rámci parenchýmu pečene v rámci venózneho riečiska  

3. posthepatálny . vzniká na úrovni väčších hepatálnych žíl pri ich vyústení do v. cava  

    inferior (napr. trombóza a  Budd- Chiariho syndróm. 

  S portálnou hypertenziou súvisí aj objavenie sa skratov medzi portálnym a systémovým 

riečiskom  tzv. varixov hlavne v ezofágu a subkardiálne, ktoré môžu byť príčinou smrtiaceho 

krvácania. Následkom portálnej hypertenzie je i splenomegália a hypersplenizmus s vývojom 

leuko a trombopénie ako i portosystémovej encefalopatie. 

 

1.7.10.3 Portosystémová encefalopatia (PSE) 

Označuje sa tiež ako hepatálna encefalopatia. Ide o reverzibilný stav vyznačujúci sa zmenou 

správania, narušením intelektuálnych a motorických funkcií. Jej najčastejšou príčinou (až 

98%) je cirhóza pečene. 

Z patofyziologicka hľadiska tento stav je spôsobený otvorením porto - systémových skratov 

a tým vyradenie pečene z detoxikačných procesov, najmä amoniaku a jednak výrazné 

poškodenie hepatocelulárnych funkcií. Zlyhanie deaminácie vedie k zvýšeným hodnotám 

falošných neurotrasmiterov – tyramínu, oktopamínu a fenyletylamínu. Významnú úlohu 

zohráva aj gama – aminobutyrová (amínomaslová) kyselina (GABA), tvorená črevnými 

baktériami, ktorá sa cez skraty dostáva priamo do CNS.  

Subklinickú formu PSE nachádzame približne u poloviny cirhotikov, klinicky manifestnú  

formu asi u tretiny. Akútny typ PSE môže byť varovným príznakom zlyhávania pečene 
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a objavuje sa pri predávkovaní diuretík, vracaní, hnačke, zápche, krvácaní hornej časti 

gastrointestinálneho traktu. Pacienti s chronickým typom PSE majú horšiu prognózu. 

 

1.7.10.4 Hepatorenálny syndróm 

Vzniká pri ťažkom poškodení pečene a vyznačuje sa funkčným zlyhaním obličiek, vo väčšine 

prípadov i ascitom. Hepatorenálny syndróm má zlú prognózu, mortalitu viac ako 90%. 

Úlohou liečby je zlepšiť funkciu pečene farmakoterapiou alebo transplantáciou pečene. 

 

1.7.11 Cysty a nádory pečene 

1.7.11.1 Cysty pečene sú buď vrodené alebo získané. K vrodeným cystám patria 

biliárne cysty pečene, hepatorenálna polycystóza, cystadenóm, cystadenokarcinóm, Caroliho 

choroba a kongenitálna fibróza pečene. K získaným cystám patria: pyogénny absces, cysty pri 

hydatidóze, amebiáza a hemartómy. Biliárne cysty sú pomerne časté, majú benígny charakter 

a sú zvyčajne klinicky nemé.  Hepatorenálna polycystóza je autozómovo dominantná dedičná 

choroba, ktorá vedie často k renálnej insuficiencii (cysty v pečeni nevedú k pečeňovej 

insuficiencii). Cystadenóm sa môže zvrhnúť do cystadenokarcinómu. Caroliho choroba je 

pomerne zriedkavá vrodená choroba, charakterizovaná vakovitými dilatáciami extra- aj 

intrahepatálnych žlčovodov, v ktorých sa môžu tvoriť konkrementy, vznikať infekcie 

(cholangitídy). Choroba je sprevádzaná vysokým rizikom vzniku cholangiokarcinómu. 

Kongenitálna fibróza pečene je recesívne dedičná choroba charakterizovaná rozšírením 

portálnych priestorov s dilatovanými žlčovodmi a tvorbou fibrózneho tkaniva. 

 

1.7.11.2 Nádory pečene  sa delia na a) benígne a b) malígne. 

K benígnym nádorom patria: hemangióm (ktorý je pomerne častý), adenóm, cystadenóm, 

fokálna nodulárna hyperplázia a hamartómy. 

Malígne nádory môžu byť primárne alebo sekundárne.  

Najčastejším primárnym nádorom je hepatocelulárny karcinóm (HCC). Medzi rizikové 

faktory jeho vzniku patria vírusové hepatitídy B a C, alkohol, aflatoxín, porfýrie, non- 

Hodgkinové lymfómy a ďalšie. Vzniká najčastejšie na podklade pečeňovej cirhózy. Pri 

vzniku  HCC sa kombinujú génové a enviromentálne faktory. V teréne cirhózy vznikajú klony 

buniek, ktoré spočiatku čiastočne unikajú spod kontroly a vytvárajú regeneračné uzly. V nich 

môžu vzniknúť uzly neoplastických buniek s vysokou proliferačnou schopnosťou, ktoré 

vplyvom protoonkogénov a mutácie antionkogénov (napr. p53) unikajú kompletne spod 
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kontroly. Chýbanie apoptózy a angiogenéza umožňujú expanziu nádoru a likvidáciu okolitého 

tkaniva. Klinicky sa HCC, najmä ak vznikol v cirhóze manifestuje zvyčajne zhoršením 

základnej choroby. 

Sekundárnymi nádormi sú metastázy, väčšinou karcinómov. Najčastejšie ide o karcinómy 

hrubého čreva, žalúdka, pažeráka, pankreasu,  pľúc a prsníka.   
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2 ENDOKRINNÝ SYSTÉM 
 

Vladimír  Štrbák 

  

Endokrinný systém patrí spolu s nervovým a imunitným systémom k základným regulačným 

systémom vyšších organizmov podieľajúcich sa na udržiavaní integrity organizmu, 

rozmnožovaní i na adaptácii na meniace sa prostredie. Podľa tradičnej definície sa hormóny 

produkované endokrinnými orgánmi dostávajú k cieľovým tkanivám krvnou cestou, tu sa 

naviažu na receptory a tým sa spúšťa signálny systém, vedúci k ich účinkom. Platnosť tejto 

definície je dnes relatívna, popri endokrinných žľazách sa hormóny tvoria aj v iných 

tkanivách (napríklad v krvných bunkách, v tukovom tkanive, v zažívacom trakte, 

v nervovom systéme) kde pôsobia väčšinou lokálne – autokrinne alebo parakrinne. Rozdiely 

medzi hlavnými integračnými systémami sa tak postupne stierajú, v tejto kapitole sa hovorí 

o regulácii a účinkoch produktov špecializovaného endokrinného tkaniva – endokrinných 

žliaz. 

 Z chemického hľadiska  sú hormóny: 

1. Peptidy a proteíny. Vo vode sú dobre rozpustné, preto môžu voľne putovať krvou 

k cieľovým orgánom. Kedže je membrána buniek pre ne nepriepustná, naviažu sa na 

špecifické recceptory na povrchu buniek odkiaľ sa spúšťa kaskáda zmien vedúca 

k hormonálnemu účinku. 

2. Steroidové hormóny – deriváty cholesterolu (pohlavné hormóny, hormóny 

produkované kôrou nadobličky).  

3. Aminohormóny – deriváty tyrozíny. Sem patria hormóny štítnej žľazy (tyroxín, 

trijódtyronín) a drene nadobličky (katecholamíny).   

Steroidové hormóny a hormóny štítnej žľazy sú vo vode zle rozpustné preto musia byť pri 

transporte krvou naviazané na bielkovinné nosiče. Z nich sa malá časť postupne uvoľňuje 

(frakcia voľného hormónu, ktorá determinuje množstvo biologicky účinnej látky, ktorú má 

organizmus aktuálne k dispozícii). Keďže tieto hormóny sú dobre rozpustné v tukoch, 

prechádza voľný hormón z krvnej plazmy cez membránu do bunky, kde sa viaže na 

cytoplazmatické alebo nukleárne receptory. 

 

Hormóny vylúčené do krvi sa dostávajú prakticky ku všetkým tkanivám. O tom, na ktoré 

bunky zaúčinkujú rozhoduje prítomnosť aktívnych špecifických receptorov. Pri vysokej 
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koncentrácii hormónu sa počet receptorov znižuje (down regulation) a tým klesá jeho 

účinnosť. Porušené receptory môžu byť príčinou vrodených i získaných endokrnných porúch. 

2.1 Hypotalamo – hypofýzový systém 

Vladimír Štrbák 

 

V hypotalame sa integrujú hlavné regulačné systémy organizmu (nervový, endokrinný, 

imunitný) a z hľadiska neuroendokrinných regulácií sa tu odovzdávajú nervové signály z 

nadradených centier neurónom produkujúcim hypotalamové hormóny. Bilaterálne uložené 

zhluky tiel neurónov vytvárajú hypotalamové jadrá, ktoré podľa morfologického charakteru a 

regulačného vzťahu k prednému, alebo k zadnému laloku hypofýzy predstavujú dva rozličné 

systémy: 

 

1. Hypotalamo-neurohypofýzový systém tvoria zhluky veľkých 

(magnocelulárnych) neurónov tvoriace nucleus supraopticus a časť (laterálnu, 

magnocelulárnu) nucleus paraventricularis. V neurónoch magnocelulárnych jadier 

sa tvoria peptidy vazopresín a oxytocín. Súčasťou molekuly ich prohormónov je 

neurofyzín. Zväzky axónov vychádzajúce z týchto jadier prechádzajú do zadného 

laloka hypofýzy (neurohypofýzy), kde končia v perivaskulárnych priestoroch. 

Počas axonálneho transportu v sekrečných granulách sú tieto neurohormóny 

naviazané na neurofyzín. Po nervovom impulze z magnocelulárnych jadier sa 

exocytózou uvoľňujú z neurohypofýzy do krvi a jej prostredníctvom sa dostávajú 

k cieľovým tkanivám. Súčasne s neurohormónom sa do krvi uvoľňuje aj 

neurofyzín, jeho účinky v periférii nie sú známe. 

                   

Predná

hypofýza Zadná

hypofýza

Stopka

hypofýzy

Neuróny produkujúce

hormóny secernované

zadnou hypofýzou
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Obrázok 1. Hypotalamo-neurohypofýzový systém - hypotalamické hormóny končia 

v zadnej hypofýze. 

 

2. Hypotalamo-adenohypofýzový systém tvoria neuróny zúčastňujúce sa regulácie 

predného laloka hypofýzy. Sú to malé (parvicelulárne) neuróny, ktorých zhluky 

tvoria jadrá: nucleus arcuatus, ventromedialis, časť nucleus paraventricularis a 

nucleus premammilaris dorsalis. Axóny týchto neurónov končia na spodine 

hypotalamu v eminentia mediana v blízkosti kapilár. Tu sa hypotalamové 

neurohormóny uvoľňujú z nervových zakončení a ich transport k adenohypofýze  

zabezpečuje  portálny krvný obeh. Tento systém umožňuje amplifikáciu signálu: 

hypotalamické produkty neurónov uvoľňované len vo fento- až pikomolárnych 

koncentráciách (10
-15

 až 10
-12

) môžu vplývať na sekréciu hormónov hypofýzy, 

ktoré sa potom vyplavujú v nanomolárnych koncentráciách (10
-9

) schopných 

účinkovať i na vzdialené tkanivá. Ďaľšou významnou funkciou tohto 

neuroendokrinného prepojenia je prenos synchronizovaného rytmu sekrečných 

pulzov vznikajúceho v CNS na periférne žľazy. Hlavným organizátorom rytmicity 

funkcií je u cicavcov nucleus suprachiasmaticus hypothalami. 

                      

Prítok krvi

Portálne cievy

Sekréčne bunky

Predná hypofýza

Hormóny hypofýzy

vylúčené do krvi

Nervové zakončenia

secernujúce neurohormóny

Stopka hypofýzy

Zadná hypofýza

Neurohormóny ovplyvňujúce

sekréciu hypofyzárnych hormónov

 

 

Obrázok. 2. Hypotalamické neurohormóny sa dostávajú portálnym obehom 

k bunkám prednej hypofýzy. 

 

Hypotalamo-hypofýzový portálny krvný obeh. Na rozdiel od neurohypofýzy, 

adenohypofýza nemá nervové spojenie s hypotalamom (adenohypofýza sa v ranej 
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ontogenéze vyvinula z nasopharyngu). Hypotalamové hypofýzotropné hormóny sa k jej 

bunkám dostávajú len krvnou cestou, prostredníctvom hypotalamo-hypofýzového portálneho 

obehu. Portálny obeh zabezpečuje prístup hypotalamových hormónov k adenohypofýze bez 

predchádzajúceho zriedenia v systémovom obehu. Tvorí ho rozvetvenie arteria 

hypophysealis superior do kapilárnej siete v eminentia mediana (tzv. primárny plexus, obr. 

3).  

 

 

 

 

Obrázok 3. Hypotalamo-hypofýzový portálny obeh. 

 Prevzaté z V. Štrbák: Hypotalamo-hypofýzový systém, v Ivan Hulín a kolektív: 

Patofyziológia, SAP Bratislava 2009, ISBN 978-80-8095-043-9 s. 918-932. 

 

Hypofýzotropné hormóny prenikajú z nervových zakončení parvicelulárnych neurónov 

v eminentia mediana do krvi primárneho plexu. Táto krv sa zbiera do venúl vedúcich po 

povrchu stopky, ktoré sa vnárajú  do adenohypofýzového tkaniva. Tu sa znovu rozvetvujú do 

kapilárnej siete obklopujúcej adenohypofýzové bunky (sekundárny plexus). V tejto časti 

portálneho obehu hypofýzotropné hormóny z krvi prenikajú cez fenestrovanú stenu kapilár 

ku svojim receptorom na membránach buniek hypofýzy a riadia sekréciu 

adenohypofýzových hormónov. Prietok krvi portálnym obehom je relatívne vysoký, 

zabezpečuje však aj podstatnú časť výživy hypofýzy. Sekundárny plexus je zásobený 
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venóznou krvou s nízkym tlakom. V prípade výrazného poklesu systémového tlaku krvi 

(hemorágia, šok, iatrogénne zásahy a pod.) sa veľmi znižuje až zastavuje prietok krvi 

adenohypofýzou. To na jednej strane zastavuje transport informácií z hypotalamu a tým 

narušuje jemnú endokrinnú reguláciu, ale obmedzuje aj výživu hypofýzového tkaniva. Pri 

značnom a dlhšie trvajúcom znížení prietoku dochádza k poškodeniu až nekróze hypofýzy, 

ktorá sa v minulosti častejšie vyskytovala u žien po ťažkých pôrodoch. V prípade, že 

nekrotizuje viac ako 90 % funkčného tkaniva dochádza k úplnej hypofunkcii adenohypofýzy 

– panhypopituitarizmu (Sheehanov syndróm). Prejavuje sa chýbaním účinku všetkých 

hormónov adenohypofýzy. 

Hypofýzotropné hormóny sa podľa charakteru účinku delia na stimulačné – liberíny 

(releasing hormones anglosaskej terminológie) a na inhibičné – statíny. Nie sú prísne 

špecifické, niektoré z nich ovplyvňujú viac hypofýzových funkcií a nie každá 

adenohypofýzová funkcia má svoj liberín i statín. Ich sekrécia nervovými zakončeniami je 

regulovaná na úrovni axónu i tela neurónu a to látkami cirkulujúcimi v krvi (niektoré 

prechádzajú mozgomiešnou bariérou, iné sa rôznymi cestami (napr. tight junctions) dostanú 

do likvoru v blízkosti jadier uložených v blízkosti mozgových komôr. Ďalšie impulzy 

dostávajú neuróny jadier axosomatickými a axodendritickými spojeniami s lokálnymi 

i vzdialenými neurónmi.  

 

Liberíny: 

Tripeptid tyreoliberín (TRH) stimuluje sekréciu tyreotropného hormónu – TSH i jeho 

glykozyláciu (od ktorej závisí biologická účinnosť TSH) a v rovnakých koncentráciách 

stimuluje aj laktotropnú funkciu (sekréciu prolaktínu - PRL). Ak je narušená integrita 

hypotalamo-hypofýzového systému (funkčne alebo anatomicky) prejavuje sa aj jeho 

stimulačný účinok na sekréciu rastového hormónu. V iných štruktúrach CNS sa uplatňuje 

ako neurotransmiter alebo neuromodulátor.  TRH regulujúci hypofyzárne funkcie pochádza 

z malobunkovej časti nucleus paraventricularis hypotalami.  Využíva sa v diagnostike porúch 

funkcie štítnej žľazy, sekrécie prolaktínu i rastového hormónu. 

Dekapeptid gonadoliberín (GnRH, tiež LHRH) stimuluje vyplavovanie obidvoch 

gonadotropínov, LH aj FSH. Neuróny secernujúce GnRH pochádzajú z mediálnej preoptickej 

oblasti, z paravetrikulárnej oblasti a z n. arcuatus. Jeho aplikácia sa uplatňuje v diagnostike 

porúch sekrécie gonadotropínov ale aj pri liečbe hypotalamovo podmienených porúch cyklu 

a fertility ako aj pri vyvolaní ovulácie pre asistovanú fertilizáciu. Upravené analógy sa 
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používajú aj v terapii na blokádu receptorov gonadotropínov a supresiu sekrécie gonadálnych 

hormónov u niektorých ochorení (karcinómy prostaty,  endometrióza). 

Somatoliberín (growth hormone releasing hormone - GHRH) je peptid zložený zo 44 

aminokyselín produkovaný v hypotalamovom nucleus arcuatus. Stimuluje syntézu a 

vyplavovanie GH. Využíva sa v diferenciálnej diagnostike zníženej sekrécie GH u detí na 

lokalizáciu jej poruchy (hypotalamová, alebo hypofýzová). Príčina hypofunkcie je väčšinou 

na hypotalamovej úrovni (až 70 %) a títo pacienti reagujú vyplavením GH po podaní GHRH. 

U dospelých pacientov so somatotropnou hypofunkciou je potrebné opakované podanie 

GHRH, pretože aj neporušené somatotropné bunky majú utlmenú činnosť v dôsledku 

dlhodobo chýbajúcej hypotalamovej stimulácie. Možno ho použiť aj v liečbe, ak ide o 

príčinu hypofunkcie na hypotalamovej úrovni. 

Kortikoliberín (CRH) (peptid zložený zo 41 aminokyselín a produkovaný podobne ako 

TRH v malobunkovej časti nucleus paraventricularis) stimuluje adrenokortikotropnú funkciu 

-vyplavovanie adrenokortikotropného hormónu - ACTH. Syntetizuje sa aj v kolokalizácii s 

vazopresínom (AVP) a obidva hormóny účinkujú synergicky pri vyplavovaní ACTH. 

Existuje aj samostatné vyplavovanie CRH a AVP, pričom AVP s regulačným účinkom na 

adenohypofyzárne bunky sa tvorí v parvicelulárnych neurónoch, predovšetkým v nucleus 

paraventricularis. Zo zakončení neurónov sa vyplavuje v eminentia mediana a prechádza do 

krvi portálneho systému. CRH sa využíva pri spresnení diagnostiky ACTH hypofunkcie, 

účinný je len ak je porucha v jeho sekrécii alebo transporte z hypotalamu a je zachovaná 

hypofýzová adrenokortikotropná funkcia. 

Prolaktoliberín. Pomerne nedávno bol izolovaný hypotalamový peptid nazvaný „prolactin 

releasing peptide“ (PrRP), viažuci sa na prolaktínový receptor a stimulujúci vyplavenie 

prolaktínu z hypofýz laktujúcich samíc potkana (ale nie z hypofýz samíc s cyklom a 

samcov). Je zaujímavé, že tento peptid sa podiela aj na regulácii príjmu potravy (potláča 

príjem, jeho  eliminácia má za následok obezitu) a stimulácii kardiovaskulárneho systému. 

Za rozdielnych okolností môžu stimuláciu sekrécie PRL regulovať rozdielne hypotalamové 

pôsobky. TRH stimuluje vyplavenie TSH aj PRL, tieto sa však za fyziologických aj 

patologických podmienok vyplavujú rozdielne, na stimulačnom účinku sa podieľajú aj ďalšie 

látky, ako je sérotonín, vazoaktívny intestinálny peptid (VIP) a iné, ktorých koncentrácia je v 

portálnom obehu hypofýzy vyššia ako v systémovej krvi. Pri vyšetrení schopnosti hypofýzy 

secernovať PRL sa využíva podanie TRH. 

 

Zo statínov sú najdôležitejšie: 
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Tetradekapeptid somatostatín (SRIF, SS, vyskytuje sa i ako účinný dimér zložený z 28 

aminokyselín) inhibuje tyreotropnú funkciu a vyplavovanie rastového hormónu (GH) zo 

somatotropných buniek. Okrem hypotalamu sa somatostatín tvorí aj v iných tkanivách, 

predovšetkým v bunkách endokrinného pankreasu a v tenkom čreve. Má silný inhibičný 

účinok na činnosť väčšiny tkanív. Jeho analógy s predĺženou dobou pôsobenia sa využívajú 

nielen v endokrinológii (hyperfunkčný somatotropný syndróm, zvýšená produkcia TSH), ale 

aj v gastroenterológii (na potlačenie krvácania). 

Dopamín, ktorý v hypotalame účinkuje ako neurotransmiter (uvoľnený do synapsy) a v 

hypofýze ako neurohormón transportovaný portálnou krvou, je najsilnejším inhibítorom 

sekrécie prolaktínu (PRL). V terapii laktotropnej hyperfunkcie je veľmi úspešné podávanie 

analógov dopamínu s protrahovaným účinkom, ktoré inhibujú sekréciu PRL aj z 

hypofýzových adenómov. 

Hypofýzové funkcie sú dominantne riadené hypotalamovými liberínmi. V prípade, že sa 

poruší ich sekrécia alebo transport do hypofýzy (prerušenie stopky hypofýzy), udržuje sa len 

minimálna sekrécia a hypofýzové funkcie neodpovedajú na podnety adekvátnym zvýšením 

sekrécie (prah pre ich útlm napríklad negatívnou spätnou väzbou je nízky). Výnimku tvorí 

PRL, ktorý je riadený predovšetkým inhibičným účinkom hypotalamového dopamínu. Ak sa 

poruší jeho prívod k hypofýzovým laktotropným bunkám, dochádza k nadmernému 

vyplavovaniu PRL. K vzostupu príde aj pri podávaní látok s antidopamínovým účinkom, ako 

sú niektoré neuroplegiká, anestetiká atď. Po transplantácii hypofýz pod kapsulu obličky 

experimentálnych zvierat dochádza k hyperprolaktinémii, zatiaľ čo sekrécia ostatných 

hypofýzových hormónov je nízka. 

 

Regulácia sekrécie hypofýzotropných hormónov je riadená predovšetkým z nadradených 

nervových centier. Prevod nervového impulzu z extrahypotalamových štruktúr CNS na 

hypotalamové hypofýzotropné bunky sa uskutočňuje prostredníctvom neurónov, v axónoch 

ktorých sa transportujú neurotransmitery. Potenciálnych neurotransmiterov je mnoho a 

doteraz sú z nich preskúmané predovšetkým tzv. klasické neurotransmitery – adrenalín, 

noradrenalín, dopamín, acetylcholín, serotonín, histamín a kyselina -hydroxymaslová, 

endogénne opioidy a niektoré peptidy. Koncentrácia týchto látok v krvi systémového obehu 

sa neuplatní v centrálnej regulácii, pretože väčšina cerebrálneho tkaniva je chránená 

hematoencefalickou bariérou (nemá fenestrované kapiláry), ktorá znemožňuje voľný 

transport hydrofilných látok (lipofilné látky cez bariéru prenikajú) do nervových buniek. Len 

za okolností, keď sa funkcia hematoencefalickej bariéry prechodne zníži (náhle zvýšenie 
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krvného tlaku nad 180 mm Hg, veľké osmotické zmeny, toxické vplyvy), môžu penetrovať aj 

produkty periférnych tkanív, ktoré sa do mozgu za normálnych podmienok nedostávajú. 

Axóny nadradených neurónov tvoriacich neurotransmitery končia synapsami na 

neurónoch, ktoré syntetizujú hypotalamové hormóny. Uvoľnený neurotransmiter sa v 

synaptickej štrbine viaže na svoje receptory a ich prostredníctvom ovplyvňuje sekréciu 

hypotalamového hormónu. V neurotransmiterovom neuróne sa často tvorí viac ako jeden 

neurotransmiter (kolokalizácia mediátorov). Pre jeden neurotransmiter sa dokázalo viac 

druhov receptorov, ktorých povaha určuje výsledný stimulačný alebo inhibičný účinok 

neurotransmiteru. Pre niektoré hypotalamo-hypofýzové funkcie je regulačný účinok 

neurotransmiterov veľmi preukazný (somatotropná funkcia), pre iné nie je taký výrazný, aby 

sa prakticky využíval (tyreotropná, gonadotropná funkcia). 

Aktivitu neurónov zúčastňujúcich sa neuroendokrinnej regulácie možno ovplyvniť 

podávaním liečiv prestupujúcich hematoencefalickú bariéru. Používané látky interferujú s 

receptormi neurotransmiterov (látky s agonistickým, antagonistickým účinkom, alebo 

meniace metabolizmus neurotransmitera) čo vedie k stimulácii alebo inhibícii sekrécie 

hypotalamových hormónov. Pri niektorých hypotalamo-hypofýzových funkciách sa to 

využíva v diagnostike a v liečbe (pozri ďalej o hypofýzových hormónoch). Príkladom 

vedľajších účinkov liekov na neuroendokrinný systém u pacientov je podanie L-dopa 

(dihydroxyfenylalanínu), ktorý je prekurzorom dopamínu a indikuje sa u neurologických 

pacientov, i rôzne psychotropné látky viažuce sa na adrenergné, dopaminergné a cholinergné 

i ďalšie receptory.  

Okrem nervovej regulácie sekréciu hypotalamových hormónov ovplyvňuje aj hormonálna a 

metabolická zložka. Hormonálnu reguláciu predstavujú hormóny periférnych žliaz, ktoré 

buď prenikajú cez hematoencefalickú bariéru (steroidné hormóny), alebo účinkujú cez 

štruktúry s fenestrovanými kapilárami (subfornikálne orgány). Vo všeobecnosti ich znížená 

koncentrácia v krvi má stimulačný a zvýšená koncentrácia inhibičný účinok na sekréciu 

hypotalamových hormónov mechanizmom negatívnej spätnej väzby. Okrem toho, citlivosť 

hypofýzových buniek na účinok hypotalamových hormónov ovplyvňujú aj iné hormóny. 

Estrogény zvyšujú odpoveď hypofýzy na hypotalamovú stimuláciu, nedostatok hormónov 

štítnej žľazy zvyšuje sekréciu prolaktínu a znižuje sekréciu rastového hormónu (GH). 

Z energetických substrátov moduluje neuroendokrinnú sekréciu glukóza, pravdepodobne 

hlavne svojím stimulačným účinkom na vyplavenie somatostatínu. Pri hyperlipidemických 

stavoch sa znižuje odpoveď na hypotalamové podnety. Z aminokyselín sa uplatňujú 
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predovšetkým tie, ktoré sú prekurzormi neurotransmiterov: tyrozín (katecholamíny) a 

tryptofán (sérotonín). 

 

 

 

Hypotalamové neuroendokrinné poruchy 

Prejavujú sa zmenami sekrécie hypofýzových hormónov, pričom príčina tkvie v hypotalame. 

Výsledkom je zvýšený alebo znížený prívod hypotalamových hormónov spôsobený zmenou 

ich syntézy, sekrécie, alebo transportu.  Pri poruche syntézy sú postihnuté štruktúry magno- 

alebo parvicelulárnych jadier. Príčinou poruchy transportu môže byť proces v oblasti axónov 

vedúcich hormóny z neurónov do eminentia mediana, alebo porušenie portálneho obehu. 

Porucha sekrécie môže byť spôsobená zmenenou nervovou reguláciou z nadradených centier, 

porušenou recepciou periférnych impulzov na CNS alebo zmenou prahu citlivosti na tieto 

signály. 

 

Príčiny neuroendokrinných porúch v hypotalame 

1.  kongenitálne – aplázia hypotalamovej štruktúry (úplna alebo čiastočná) 

2.  zápaly – encefalitídy, meningitídy, abscesy, tuberkulóza, syfilis 

3.  infiltratívne ochorenia – histiocytóza, sarkoidóza, hemochromatóza 

4.  cievne poruchy – hemorágie, aneuryzmy 

5.  úrazy  

6.  vnútorný hydrocefalus 

7.  nádory – kraniofaryngeóm, hamartóm, metastázy, leukemické infiltráty 

8.  iatrogénne poškodenia – chirurgické lézie, ožiarenie, liečivá, hormóny 

9.  funkčné poruchy – emocionálna deprivácia u detí, stres 

10. autoimunitná hypofyzitída 

2.1.1 Patofyziológia neurohypofýzových funkcií 

V neurohypofýze sa uvoľňujú z nervových zkončení do krvi dva chemicky veľmi podobné 

peptidy (Obr. 4) zložené z 9 aminokyselín. Líšia sa aminokyselinami na pozícii 3 a 8. Oba 

peptidy obsahujú disulfidický mostík medzi cysteínovými rezíduami na pozícii 1 a 6. 
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Obrázok 4. Štruktúra vazopresínu a oxytocínu.  

 

2.1.1.1 Vazopresín (arginín-vazopresín – AVP, tiež antidiuretický hormón – 

ADH). 

Antidiuretický hormón sa tvorí v rovnakých hypotalamových jadrách ako oxytocín, ale vždy 

oddelene: Je syntetizovaný vo veľkobunkovej časti n. paraventricularis (pomer 1 : 1). a n. 

supraopticus. (2-3 : 1). Prekurzorová molekula obsahuje signálny peptid, samotný ADH, 

ďalej neurofyzín II (skladajúci sa z 93 aminokyselín) a glykoproteín). ADH naviazaný na 

neurofyzín II  je transportovaný v neurosekrečných vezikulách axónom až do neurohypofýzy 

kde sa skladuje. Do systémovej krvi sa dostáva exocytózou z nervových zkončení v zadnej 

hypofýze, pričom bezprostredným signálom na vyplavenie je nervový impulz z 

magnocelulárnych jadier. Neurofyzín hrá zrejme úlohu pri transporte AVP, neboli zatiaľ 

zistené  jeho špecifické účinky po vylúčení do krvi. 

Syntéza a sekrécia ADH je regulovaná predovšetkým osmolalitou plazmy, ďalej tiež 

zmenami objemu cirkulujúcej krvi a krvného tlaku. Zmeny osmolality okrem priameho 

účinku extracelulárnej tekutiny na magnocelulárne neuróny signalizujú osmoreceptory v 

prednej stene 3. mozgovej komory (cirkumventrikulárne orgány, kde nie je 

hematoencefalická bariéra), odtiaľ sa informácie dostávajú nervovou cestou k veľkým 

neurónom v n. supraopticus a n. paraventricularis. Pokles osmolality je pre tieto bunky 

signálom pre pokles vylučovania ADH a zníženie jeho syntézy. Ak je naopak osmolalita 

plazmy zvýšená (napríklad v dôsledku dehydratácie), je to signál pre vzostup sekrécie 

vazopresínu. Tým sa zvýši vstrebávanie vody zo zberných kanálikov a klesá objem 

vylúčeného moča. Prahom pre spúšťanie sekrécie ADH je osmolalita 285 mOsmol/kg  (pri 

nižšej osmolalite je jeho hladina v plazme nezistiteľná), sekrécia stúpa s osmolalitou tak aby 
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bola táto udržaná (zadržiavaním vody v organizme) v rozhraní 284–295 mOsmol/kg. Čím 

rýchlejšia je zmena, tým výraznejšia je odpoveď. Sekrécia ADH stúpa v noci, takže 

v dôsledku zvýšeného spätného vstrebávania vody v tubuloch obličiek sa počas spánku tvorí 

koncentrovanejší moč. Diurnálny rytmus sekrécie ADH  dozrieva vo veku 7 rokov (v tomto 

veku môže vymiznúť detské pomočovanie). U mladých zdravých jedincov predstavuje nočná 

diuréza iba okolo 14% z 24 hodinového objemu. Za príznak nočnej polyúrie u starších ľudí 

sa považuje ak sa v noci vytvorí viac ako 33 % z celkovej diurézy. Prah pre spustenie 

sekrécie ADH sa v gravidite znižuje. S vekom stúpa odpoveď i plazmatická koncentrácia 

ADH. U starých ľudí je často znížená vnímavosť na pocit smädu spojená s poklesom príjmu 

tekutín. 

Podstatou sekréčnej odpovede je špecifická odpoveď magnocelulárnych neurónov na 

osmolaritu. Ako sme ukázali v pri popise regulácie bunkového objemu, u väčšiny buniek 

schopných sekrécie dochádza v hypoosmotickom prostredí k vstupu vody do bunky (čím sa 

vyrovná extracelulárna a intracelulárna osmolarita) a bunky zväčšia svoj objem – napučia 

a dosiaľ nejasným mechanizmom sa spúšťa exocytóza materiálu pripraveného v sekrečných 

vezikulách. Magnocelulárne neuróny reagujú opačne. Majú receptory, ktoré reagujú na 

počiatočné napnutie membrány po vstupe vody do bunky spustením osobitných regulačných 

mechanizmov (aktívny transport elektrolytov): tieto bunky potom paradoxne v hypotonickom 

prostredí zmenšia svoj objem a sú hyperpolarizované, zatiaľ čo v hypertonickom prostredí 

svoj objem zväčšia. Tomu zodpovedá aj sekrečná odpoveď – sekrécia ADH i oxytocínu je 

v hypotonickom prostredí inhibovaná a naopak tieto neuropeptidy sú vyplavené pri 

hyperosmotickej stimulácii, ktorá na iné typy buniek pôsobí inhibične. Položili sme si 

otázku, či aj magnocelulárne neuróny majú zachovanú základnú schopnosť temer všetkých 

buniek odpovedať na hypotonickú stimuláciu exocytózou, a táto je iba potlačená špecifickou 

reakciou. Zablokovaním špecifických receptorov sme dokázali obnažiť nešpecifickú 

sekrečnú odpoveď (vyplavenie hormónu po vystavení hypotonickému médiu) aj pri 

magnocelulárnych neurónoch (Cellular and Molecular Neurobiology 2006, 26: 1045-1053).  

Porucha funkcie týchto špecifických receptorov je zrejme príčinou paradoxnej sekrécie ADH 

pri prebytku vody v organizme – SIADH (syndrome of inappropriate secretion of antidiuretic 

hormone): hypoosmotické prostredie namiesto inhibície sekréciu ADH ešte stimuluje 

nešpecifickým mechanizmom, čím sa ďalej prehlbuje porucha. 

ADH a zmeny krvného tlaku: zmeny zaznamenávajú baroreceptory (nízkotlakové v 

predsieňach srdca, vysokotlakové v sinus caroticus a v oblúku aorty).  Informácie o úrovni 

krvného tlaku sa dostávajú cez n. vagus do mozgového kmeňa a prostredníctvom 
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noradrenergnej transmisie k magnocelulárnym jadrám.  Signálom pre zvýšenú sekréciu ADH 

je potreba zvýšiť objem cirkulujúcej krvi alebo čeliť poklesu krvného tlaku. Jeho 

antidiuretický účinok je sprostredkovaný aktiváciou a zvýšenou biosyntézou aquaporínu-2, 

kanála pre transport vody v membráne buniek zberných kanálikov drene obličiek. 

Výsledkom je spätné vstrebávanie vody a pokles jej vylučovania. Už fyziologické 

koncentrácie ADH majú vazokonstrikčný účinok a zvyšujú periférnu cievnu rezistenciu.  Pri 

znížení objemu cirkulujúcej krvi vedú k redistribúcii do životne dôležitých orgánov (mozog, 

pečeň). Na zvýšenie krvného tlaku sú však potrebné farmakologické dávky vazopresínu. 

Menšie množstvo ADH sa tvorí aj v malobunkovej časti paraventrikulárneho jadra a je 

vylučované z nervových zakončení v eminencia mediana do portálneho obehu. Tento ADH 

sa zúčastňuje regulácie hypofýzovej sekrécie ACTH, jeho množstvo je príliš malé pre iné 

účinky po zriedení v systémovej cirkulácii. Vazopresín má aj výrazný vplyv na hemostázu 

zvyšovaním hladín VIII. faktora a von Willebrandtovho faktora. 

 

2.1.1.2 Oxytocín  

Oxytocín je podobne ako ADH tvorený deviatimi aminokyselinami, líši sa od neho 

aminokyselinou na 3. a 8. pozícii. Je to hormón spájaný predovšetkým s funkciou 

reprodukčných procesov. Podnetom pre jeho vyplavenie do krvi sú nervové signály 

vyvolané:  

1. Dráždením prsnej bradavky pri dojčení, jeho účinkom dochádza ku kontrakcii hladkého 

svalstva mliekovodov a k ejekcii mlieka.  

2. Nervový signál z reprodukčných orgánov (rozšírenie maternice a vagíny na začiatku 

pôrodu) vyvolá vyplavenie oxytocínu a vedie k ich kontrakcii. Tento účinok sa využíva pri 

indukovaní pôrodu.  

3. Orgazmom, ktorý takto môže fyziologicky indukovať pôrod.   

4. Podobne ako ADH, vyplavuje sa oxytocín aj pri osmotických zmenách a účastní sa 

regulácie vodnosoľného hospodárstva. 

 

Vazopresín a oxytocín sa vyplavujú aj po niektorých stresových a iných podnetoch, ktoré 

nesúvisia s ich hlavnými účinkami (hypoglykémia, operačná trauma, nauzea, farmaká). 

Okrem endokrinných účinkov majú oxytocín a vazopresín aj účinky na správanie a na 

pamäť. Vazopresín potencuje a oxytocín inhibuje tvorbu a vybavovanie pamäťovej 

stopy. 
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2.1.1.3 Hypofunkcia hypotalamo-neurohypofýzového systému  

Hlavným prejavom nedostatku vazopresínu je chýbanie jeho antidiuretického účinku s 

následnou tvorbou veľkého množstva hypotonického moču a veľkou stratou tekutín. Tento 

klinický syndróm, bez ohľadu na to, či ide o poruchu sekrécie alebo účinku, sa nazýva 

diabetes insipidus (DI). 

 

Adekvátna regulácia vodnej bilancie vyžaduje: 

• funkčný hypotalamus, reagujúci na hyperosmolárny podnet vyplavením ADH, 

• neporušený distálny nefrón, schopný reagovať na ADH, 

• zdravú dreň obličky s dostatočným osmotickým koncentračným gradientom, ktorý 

umožní pasívne prúdenie vody z lúmenu tubulu do drene, 

• zdravý CNS s neporušeným centrom smädu, schopným vydať podnet na príjem 

tekutín.  

 

Hypofunkcia ADH sa rozdeľuje podľa príčiny na (1) centrálny diabetes insipidus (zníženie 

sekrécie) a na (2) nefrogénny diabetes insipidus (zníženie účinku).  

 

Centrálny diabetes insipidus (CDI) môže byť: 

Hereditárny DI (1–5 % prípadov CDI)  je izolovaná autozomálno-dominantná forma 

spôsobená mutáciou génu vazopresínového prekurzora (Je zaujímavé, že dosiaľ zistené 

miesta genetickej poruchy sa nachádzajú na signálnom peptide alebo na neurofyzíne, pričom 

časť kódujúca samotný ADH je intaktná).  

Sekundárny CDI je následok chorobných procesov v hypotalame alebo neurohypofýze, 

ktoré poškodia oblasti tvorby alebo transportu AVP. Najčastejšie je to trauma, nádor, 

zápalový proces alebo iatrogénny zásah (hypofyzektómia). 

Idiopatický DI predstavuje asi 30–40 % prípadov, príčina nie je známa a uvažuje sa o 

autoimunitnom pôvode, čo by ho radilo k sekundárnemu typu. 

. 

Nefrogénny diabetes insipidus (NDI) je spôsobený neschopnosťou obličky reagovať na 

normálne vyplavovaný AVP.  

Hereditárna forma NDI je následkom mutácie génu pre vazopresínový V2 receptor. Porucha 

je viazaná na chromozóm X, prenášajú ho ženy a klinicky sa prejaví u mužov.  
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Sekundárny NDI má rozličné príčiny renálnej koncentračnej poruchy. Môže byť následkom 

podávania liekov, závažnej elektrolytovej poruchy, transplantácie obličiek. Často ustúpi po 

vynechaní liekov (lítium), alebo po úprave elektrolytov (hypokaliémia, hyperkalcémia). 

 

Primárna polydipsia je dôsledok patologicky zvýšeného smädu. Dipsogénny DI je 

dôsledkom organickej poruchy osmoregulácie a vzniku pocitu smädu v hypotalame. 

Psychogénny DI je následok funkčnej poruchy CNS (mentálna porucha).  

 

Klinický obraz všetkých foriem DI je podobný, dominuje polyúria a polydipsia. Pocit 

smädu pri centrálnom a nefrogénnom DI je naliehavý, siaha sa i po neobvyklých zdrojoch 

tekutín (voda z kvetinovej vázy, vlastný moč). Pri obmedzenom príjme tekutín vzniká 

dehydratácia, až kolaps s hypotermiou. 

Ak dôjde počas koncentračného pokusu (zákaz príjmu tekutín) k strate 3-5 % pôvodnej 

telesnej hmotnosti a nezvýši sa osmolalita moču, ide o pacienta s centrálnym alebo 

nefrogénnym DI. Pri centrálnom DI je znížená koncentrácia cirkulujúceho AVP, ktorá sa ani 

po odoprení tekutín nezvyšuje. Pri neobmedzenom príjme vody môže byť osmolalita plazmy 

v hraniciach normy, po krátkom smäde sa zvyšuje. Pri nefrogénnom DI je intaktné 

vyplavovanie AVP. Podanie analógu AVP (dDAVP, Adiuretin) zvýši osmolalitu moču a 

zníži príjem a výdaj tekutín pri centrálnom DI (chýbajúci AVP), ale neovplyvní stav chorých 

s nefrogénnym DI.  

Pacienti s primárnou polydipsiou majú následkom zvýšeného príjmu tekutín zníženú aj 

osmolalitu plazmy, následkom toho zníženú koncentráciu cirkulujúceho AVP a hypotonický 

moč. 

 

2.1.1.4 Hyperfunkcia hypotalamo-neurohypofýzového systému 

Hypervazopresinizmus (klinické názvy: syndróm neprimeranej sekrécie AVP, Schwartzov-

Bartterov syndróm, Syndrom of Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion, SIADH) 

charakterizuje zvýšená sekrécia AVP pretrvávajúca aj pri nízkej osmolalite plazmy. 

Dochádza k nadmernej renálnej retencii vody v organizme, čo sa prejavuje hypotonickou 

hyponatriémiou a zvýšenou nátriurézou aby sa udržala izovolémia.  

Ako už bolo spomínané, môže byť dôsledkom poruchy špecifického mechanizmu, ktorým 

reagujú magnocelulárne neuróny na zmenu osmolality. Tieto potom reagujú nešpecificky ako 

väčšina buniek – pri poklese osmolality zvýšenou sekréciou. Príčiny sú rozmanité: 

neurologické poruchy (intrakraniálne krvácania, meningitídy, encefalitídy), pooperačné 
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stavy, ektopická tvorba AVP v nádoroch (bronchogénny karcinóm), benígne pľúcne 

ochorenia (pneumónia, astma), niektoré liečivá. 

Hypotonická hyponatrémia je vždy známkou zriedenia vnútorného prostredia. Podľa 

objemu extracelulárnej tekutiny môže byť hypovolemická (pri dehydratácii) aj 

hypervolemická (pri edematóznych ochoreniach), pričom v obidvoch prípadoch je 

nadmerná sekrécia vazopresínu výsledkom stimulácie úmernej hemodynamickým 

podnetom. Cirkulujúci objem tekutín sa tu udržuje aj za cenu poruchy osmolality. Pri 

izovolemickej hyponatrémii (SIADH) sa neprimeraná koncentrácia AVP zvyšuje bez 

vplyvu hemodynamických podnetov.  

Klinický obraz hypervazopresinizmu závisí od stupňa a od rýchlosti vývoja hyponatrémie a 

charakterizujú ho neurologické príznaky edému mozgu (slabosť, nauzea, vracanie, pri 

závažnom stave až kŕče a kóma). Akútny stav je spojený s vysokou mortalitou. Po 24 h 

mozgové bunky sekréciou osmoticky aktívnych molekúl znížia edém mozgu a pacienti 

chronický stav dobre tolerujú.  Náhla úprava koncentrácie nátria v plazme môže byť 

nebezpečná, môže dôjsť k zvýrazneniu príznakov edému mozgu. Obmedzenie príjmu tekutín 

na tretinu počas troch dní vedie k normalizácii, v ťažších prípadoch sa farmakologicky zvýši 

diuréza. 

2.1.2 Patofyziológia adenohypofýzových funkcií 

Na rozdiel od neurohypofýzy, ktorá len skladuje hormóny tvorené v hypotalame, 

adenohypofýza má viacero druhov buniek tvoriacich hormóny, pričom väčšina z nich má 

regulačný účinok na iné endokrinné žľazy. Z adenohypofýzových buniek je endokrinne 

najdôležitejších 5 typov rozlíšiteľných morfologicky. 

Somatotrofy tvoria asi polovicu všetkých buniek. Tvoria rastový hormón. 

Laktotrofy (mamotrofy) predstavujú 10–25 % buniek. Ich počet sa zvyšuje počas gravidity a 

laktácie. Tvorí sa v nich prolaktín.  

Kortikotrofy produkujú proopiomelanokortín, z ktorého sa tvorí predovšetkým 

adrenokortikotropný hormón a beta-endorfín. Tvoria asi 15–20 % buniek. 

Tyreotrofy, ich množstvo nepresahuje 10 %. Tvoria tyreostimulačný hormón. 

Gonadotrofy  predstavujú asi 10–15 % buniek, v ktorých možno imunochemicky dokázať 

luteinizačný hormón aj folikuly stimulujúci hormón. Ich počet je nízky pred pubertou, v 

dospelosti nie sú rozdiely medzi pohlaviami. 
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Pre jemnú reguláciu endokrinného systému je významný mechanizmus spätnej väzby 

medzi jeho jednotlivými stupňami. Cieľové hormóny zvyčajne tlmia (negatívna spätná 

väzba) stimulačnú sekréciu hypofýzových či hypotalamových buniek. Príčinou endokrinných 

porúch môže byť okrem defektu syntézy a sekrécie aj zmenená účinnosť hormónov 

podmienená poruchou receptorov. Takto môže byť príčinou porúch funkcie adenohypofýzy 

zmenená hypotalamová stimulácia, ale aj porucha odpovede hypofýzy na stimulačné alebo 

tlmiace signály prichádzajúce z hypotalamu alebo periférie. 

2.1.3 Patofyziológia somatotropnej osi 

Rastový (somatotropný) hormón (STH, GH) je bielkovina skladajúca sa zo 191 aminokyselín 

s dvoma disulfidickými mostíkmi (hmotnosti 22 000 daltonov). Gén pre GH sa nachádza na 

dlhom ramene chromozómu 17 spolu s príbuznými génmi pre placentárny laktogén. GH má z 

hormónov v hypofýze najvyšší obsah, predstavuje  asi 1 % čerstvej hmotnosti. 

Koncentrácia v plazme u dospelého človeka v pokoji je nízka (0–2 g /L, bazálna hladina do 

5 g /L, pričom 1 mU zodpovedá 0,5 g  WHO štandardu). GH sa uvoľňuje v sekrečných 

pulzoch, ktorých u rastúcich detí je asi 8 za deň. Vysokú koncentráciu v krvi majú 

novorodenci. GH sa viaže na membránové receptory. 

Regulácia sekrécie. Nervovú reguláciu riadi súhra dvoch hypotalamových hormónov: 

stimulačný somatoliberín (somatokrinín, growth hormone releasing hormone, GHRH, 

zložený zo 44 aminokyselín, ale biologicky účinné sú aj menšie fragmenty) a inhibičný 

somatostatín (SS, GHIH, tetradekapeptid, 14 aminokyselín, alebo dimér, 28 aminokyselín). 

Tieto dve zložky fungujú koordinovane. Z neurónov nucleus arcuatus je somatoliberín 

vylučovaný z nervových zakončení v eminencia mediana do portálnych kapilár, súčasne ide 

pozitívna stimulácia do periventrikulárnych neurónov produkujúcich somatostatín. 

Recipročne, tieto neuróny nielen uvoľňujú somatostatín do portálnych ciev, ale súčasne 

vysielajú tlmivé impulzy k neurónom v n. arcuatus (obr. 2). Tým sa dosiahne koordinovaná 

rytmická sekrécia rastového hormónu hypofýzou (sekrečný pulz každé 2–4 hodiny s nízkymi 

až nedetegovateľnými hladinami v medziobdobiach). Významným, pomerne nedávno 

zisteným regulátorom je ghrelin, peptid pozostávajúci z 28 aminokyselín produkovaný 

predovšetkým v žalúdku. Jeho hladina stúpa nalačno – pred jedlom. Je veľmi potentným 

stimulátorom sekrécie rastového hormónu. Pozitívne ovplyvňuje sekréciu GHRH na úrovni 

nucleus arcuatus a cirkulujúci ghrelin stimuluje sekréciu rastového hormónu aj na úrovni 
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hypofýzy. Po vzostupe hladiny rastového hormónu v krvi klesá hladina ghrelínu v plazme 

(obr. 5).  

 

 

Obrázok 5. Regulácia sekrécie rastového hotmónu 
GH – rastový hormón; GHRH – somatoliberín; IGF-1- insulin like growth factor 1;  

(+) stimulačný,  (-) inhibičný účinok; 

 

Fyziologické podnety pre vyplavenie rastového hormónu: 

Vyplavenie v spánku,  bez ohľadu na dennú dobu, hrá významnú úlohu pre lineárny rast detí 

(v dôsledku inhibície somatostatínu cholinergickým systémom).   

Metabolické vplyvy, predovšetkým hypoglykémia, zvýšenie koncentrácie niektorých 

aminokyselín, zatiaľ čo hyperlipémia má mierny a hyperglykémia silný inhibičný účinok. 

Stres, predovšetkým somatický – fyzická práca, hypertermia, trauma (ale chlad sekréciu GH 

inhibuje). Pri výraznej obezite dochádza k prevahe tlmivého účinku hypotalamového  

somatostatínu. Títo pacienti nereagujú vyplavením GH na obvyklé sekrečné podnety 

(hypoglykémia, L-dopa). 

 

V mechanizme vyplavenia hrajú úlohu nervové impulzy, ktoré prostredníctvom 

neurotransmiterov  menia sekréciu somatoliberínu a somatostatínu. Stresové podnety 

väčšinou zvyšujú sekréciu somatoliberínu prostredníctvom alfa-adrenergných, 

dopamínových, serotonínových a histamínových receptorov. Cytokíny pôsobia na sekréciu 

rastového hormónu tlmivo a to inhibíciou GHRH a stimuláciou SS sekrécie. Niektoré 

metabolické podnety (arginín) zvyšujú tonus cholinergného systému, ktorý inhibuje 
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vyplavovanie somatostatínu, čím preváži stimulačný vplyv somatoliberínu. Naopak 

hyperglykémia zvyšuje vyplavenie somatostatínu a tým blokuje vyplavenie GH po väčšine 

podnetov.  

Pre diagnostické účely somatotropnej hypofunkcie je nutné vyšetrovať hladinu rastového 

hormónu v krvi po stimulácii. Možno napríklad úspešne využiť farmakologickú stimuláciu, 

ktorá účinkuje prostredníctvom hypotalamových regulačných hormónov: podanie prekurzoru 

dopamínu (L-dopa), prípadne látok s agonistickým účinkom na dopamínové (apomorfín), 

alebo adrenergné receptory (klonidín), prípadne inhibícia uvoľňovania somatostatínu 

(arginín, pyridostigmín). Podobne možno využiť niektoré stresové podnety (pracovná záťaž, 

hypoglykémia, prehriatie v kúpeli). Všetky uvedené podnety účinkujú prostredníctvom 

hypotalamovej regulácie. Ak je sekrécia GH po stimulácii hypotalamu nedostatočná alebo 

žiadna, možno spresniť lokalizáciu poruchy podaním somatoliberínu (GRH), ktorý účinkuje 

na hypofýzovej úrovni a zvýši vyplavovanie GH ak je hypofýza funkčná.  

Účinky rastového hormónu. Pôsobí priamo anabolicky na metabolizmus tkanív (znižovanie 

telesného podielu tuku a zvyšovanie objemu svalovej masy) a stimulačne na imunitný 

systém. Najdôležitejší je vplyv GH na telesný rast stimuláciou metabolizmu epifyzárnej 

chrupavky pri raste dlhých kostí. Po naviazaní na špecifické membránové receptory stimuluje 

tvorbu peptidov – inzulínu podobných rastových faktorov I a II (Insulin like growth factor, 

IGF-I, IGF-II). Ich názov pochádza zo zhody (50 a 70%) so štruktúrou proinzulínu. V pečeni 

produkovaný IGF-I sa dostáva do krvi kde cirkuluje naviazaný na svoje bielkovinné nosiče, 

ktoré spomaľujú jeho prechod do cieľových tkanív. So stimulačným účinkom GH (pôsobí na 

prechondrocyty) a IGF-I (stimuluje klonálnu expresiu chondrocytov), synergicky 

spolupôsobia hormóny štítnej žľazy (proliferácia a maturácia chondrocytov) v menšej miere 

aj prolaktín. Kortikoidy a estrogény znižujú rastový účinok GH. Produkcia IGF-I klesá aj 

počas hladovania a vtedy nie je účinné ani podanie GH. Koncentrácia IGF-I je vhodným 

ukazovateľom správnej realimentácie po malnutričných stavoch. 

Štrukturálne blízky IGF-II má význam počas intrauterinného vývoja,  kedy ho reguluje 

placentárny laktogén. Je málo závislý od GH. Je zaujímavé, že u pacientov s nadprodukciou 

rastového hormónu sa nachádza zvýšená koncentrácia IGF-I, ale IGF-II býva znížený. 

 

2.1.3.1 Somatotropná hypofunkcia v detskom veku – hypofýzový nanizmus  

Príčinou izolovanej formy môže byť nedostatočná stimulácia hypofýzy somatoliberínom 

(porucha tvorby alebo transportu), ďalej zníženie sekrécie GH zo somatotropných buniek 

adenohypofýzy alebo sekrécia jeho neaktívnej formy, prípadne vrodená rezistencia na účinok 
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GH. Zvláštnu formu tvorí psychosociálny nanizmus, spôsobený psychickou depriváciou v 

dôsledku sústavného zanedbávania alebo izolácie dieťaťa, často spojených s poruchami 

výživy. V tomto prípade chýbajú podnety pre sekréciu somatoliberínu z nadradených 

nervových centier a znižuje sa syntéza IGF-I v dôsledku porúch výživy. 

Najčastejší je idiopatický deficit GH, kde príčina nie je známa. V známej etiopatogenéze 

vzniku deficitu zaujíma významné miesto kraniofaryngeóm (nádor zo zvyškov Rathkeho 

puzdra), ktorý svojím (dlho bezpríznakovým) rastom mechanicky stláča hypofýzu. Nanizmus 

tejto etiológie sa často kombinuje so zníženou sekréciou ostatných adenohypofýzových 

hormónov a neraz sa vyvíja aj diabetes insipidus, sprevádzajú ho hypoglykémie a 

zaostávanie sexuálneho dozrievania. 

Klinický obraz sa rozvíja až po 1. roku života. Hlavným príznakom je zaostávanie rastu, 

predovšetkým dlhých kostí, v dôsledku chýbajúceho účinku IGF-I na klonálnu expresiu 

chondrocytov v epifýzových štrbinách. Často zaostáva kostný vek (osifikácia charakteristická 

pre určitý vek) za chronologickým. Pacienti s izolovanou poruchou majú proporcionálny rast 

a neporušený intelekt. Ak sa porucha kombinuje s nedostatkom TSH, končatiny sú výrazne 

kratšie v pomere k telu a býva prítomný aj určitý stupeň mentálnej retardácie. Aj v prípade 

izolovanej poruchy sekrécie GH sa nástup puberty oneskoruje. 

Na ochorenie upozorní zaostávanie rastu, ktoré nemá familiárny pôvod (normálna výška 

rodičov, resp. súrodencov), nie je zapríčinené inou chronickou chorobou alebo poruchou 

výživy ani delečnou chromozomálnou poruchou s obrazom typických genetických 

syndrómov. 

Laboratórne sa diagnóza opiera o stanovenie koncentrácie GH aspoň vo dvoch funkčných 

testoch. Najúčinnejším je inzulínová hypoglykémia – spojená s rizikom hlbokej 

hypoglykémie pri ťažkom alebo kombinovanom hypopituitarizme, ale s výhodou možnosti 

posúdenia aj odpovede adrenokortikotropnej a laktotropnej sekrécie. Z ďalších testov možno 

voliť klonidínový test (stimulácia alfa adrenergných receptorov s vyplavením GHRH), 

podobne účinkuje aj L-dopa a apomorfínový test (stimulácia GHRH prostredníctvom 

dopamínových receptorov), arginínový test (potlačenie účinku somatostatínu). Zvýšenie 

koncentrácie GH nad 10 g/L v dvoch testoch vylučuje deficit GH. Pri zistenom nedostatku 

sa rast upravuje trvalým podávaním ľudského GH, pričom liečba musí začať čo najskôr. Po 

uzavretí epifyzárnych štrbín je už na rast neúčinná. Lepšie výsledky substitučnej liečby sú 

vtedy, ak je zachovaná aspoň minimálna endogénna produkcia GH. Pri jej vrodenom úplnom 

chýbaní (delécia génu) vníma organizmus, ktorý sa s  rastovým hormónom nikdy nestretol (a 
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preto sa ho nenaučil v ranej ontogenéze tolerovať), podávaný GH ako cudzorodú látku a 

čoskoro naň začína reagovať tvorbou protilátok. 

Ak je klinický obraz hypofýzového nanizmu a normálna alebo zvýšená koncentrácia GH, 

môže ísť o poruchu receptorov pre GH a treba stanoviť IGF-I v plazme. Jeho chýbanie je 

príčinou retardácie rastu pri Laronovom nanizme (recesívne dedičná porucha tvorby IGF-I). 

Tu podávanie GH nezvyšuje rast, musí sa podávať IGF-I. . 

Inou zriedkavou poruchou je tvorba a sekrécia biologicky neúčinného GH (tzv. Kowarského 

syndróm). Na rozdiel od Laronovho syndrómu, pacienti  dobre reagujú na podávanie GH. 

Kombinované poruchy sa liečia podľa výskytu a rozsahu chýbajúcich funkcií súčasne s 

upravovaním rastu. 

 

2.1.3.2 Hypofunkcie somatotropnej osi v dospelosti 

Donedávna sa rastový hormón pokladal predovšetkým za regulátora lineárneho rastu. V 

ostatných rokoch sa ukázalo, že má mnohostranné účinky na rozličné funkcie a orgány, 

ako imunitný systém, psychika, srdce, kosti, svalová masa, distribúcia tuku. Z toho 

vyplýva, že terapia hypofunkcie zistenej v detstve má pokračovať i v dospelosti. Navyše, 

zistilo sa, že okrem porúch sekrécie a účinku GH, ktoré sú dedičné, alebo získané v ranom 

detstve, i sepsa a hladovanie v dospelosti môžu viesť k poklesu citlivosti na GH.  

Chýbanie GH v srdci je spojené so zvýšeným rizikom predčasnej aterosklerózy a 

kardiovaskulárnej mortality. Rastový hormón prostredníctvom IGF-I  je kľúčovým 

regulátorom hypertrofie myokardu a zvyšuje i kontraktilitu myocytov. Deficit rastového 

hormónu je sprevádzaný redukciou hmoty ľavej komory. Substitučná liečba u GH 

deficitných pacientov s dilatáciou srdca vyvolá blahodarnú hypertrofiu srdcového svalu napr. 

pri dilatačnej kardiomyopatii. Naopak, liečba akromegálie (napr. dlhodobo účinným 

analógom somatostatínu), ak je spojená s poklesom GH i IGF-I, vedie k regresii komorovej 

hypertrofie. 

Pri hypofunkcii somatotropnej osi v dospelosti dochádza k znižovaniu kostnej denzity, 

nedostatkom vo formovaní kostí a ich resorpcie. Znižuje sa svalová masa a znižuje sa i 

pohyblivosť pacienta. V telesnom zložení pribúda predovšetkým abdominálny tuk, ktorý je 

stálym zdrojom NEMK pre lipogenézu v pečeni. GH stimuluje bunkovú imunitu a má 

pozitívny vplyv na metabolizmus cerebrálneho tkaniva. Jeho nedostatok vedie k zníženej 

kvalite života až k depresívnym stavom. 
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Laboratórna diagnostika sa robí funkčnými testami podobne ako v  detskom veku. Vyšetrenie 

bazálnej koncentrácie GH v krvi nepostačuje, i u zdravých môže byť blízka nule. Je potrebné 

hodnotiť zvýšenie sekrécie GH po sekrečnom podnete. 

Parenterálne podávanie GH pacientom so somatotropnou  hypofunkciou v dospelosti 

predchádza vývoju uvedených porúch, resp. zmenšuje ich dôsledky. 

 

2.1.3.3 Hyperfunkcia somatotropnej osi 

Hypersomatotropizmus pred dospelosťou – gigantizmus 

V prípade vzniku hypersomatotropizmu v detstve pred uzavretím epifyzárnych štrbín 

dochádza k nadmernému rastu, ktorý má neskôr deformujúce znaky (chrbtica, dolná čeľusť). 

Ako následok tlaku nádoru na zdravé adenohypofýzové bunky sa pridružuje 

hypopituitarizmus ostatných adenohypofýzových funkcií, predovšetkým centrálny 

hypogonadizmus.  

Diferenciálna diagnóza oproti iným poruchám rastu sa zakladá na zistení vysokých hodnôt 

GH v plazme. Ide o veľmi zriedkavý syndróm. 

Hypersomatotropizmus v dospelosti – akromegália 

Menej zriedkavým ochorením je vznik hypersomatotropizmu v dospelosti. Nadmerná 

produkcia GH po uzavretí epifýzových štrbín nemôže podstatne ovplyvniť rast dlhých kostí a 

zvýšiť postavu. Kosti rastú apozíciou do šírky, deformujú sa, zväčšujú sa aj mäkké tkanivá. 

Najnápadnejšie zmeny sú na akrálnych častiach tela, čo podmienilo názov ochorenia. 

Najobvyklejšou príčinou je adenóm hypofýzy. Takmer u tretiny postihnutých sa okrem 

hypersekrécie GH tvorí aj zvýšené množstvo prolaktínu a to buď v somatotropných bunkách, 

v bunkách prechodného typu (mammosomatotropných) alebo vo dvoch typoch buniek, 

somatotropných a laktotropných. Ak sa chirurgicky podarí zavčasu odstrániť tkanivo 

adenómu, hypersomatotropizmus sa vylieči a časť zmien sa upraví. Častejšie sa adenóm zistí 

až po výraznom zväčšení, keď už deformuje sella turcica a tlakom na chiasma optica 

spôsobuje zúženie perimetra, prípadne ďalšie poruchy zraku. Dedičnou formou je 

akromegália pri mnohotnej endokrinnej neoplázii (MEN 1) kde sprevádza iné nádory 

endokrinných žliaz. Prenáša sa autozómovo dominantne, súčasne sa zisťujú nádory 

prištítnych teliesok a pankreasu. Hypotalamový hypersomatotropizmus  je dôsledkom 

zvýšenej sekrécie somatoliberínu alebo zníženého uvoľňovania somatostatínu. Klinický 

obraz akromegálie sprevádza hyperplázia somatotropných buniek, prípadne patologické 

zmeny v hypotalame. 
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Klinické príznaky sa rozvíjajú postupne, subjektívne ako pocit pripuchnutých a neobratných 

prstov, hyperhidróza, parestézie a bolesti hlavy s pocitom únavy.  Objektívne sa zväčšujú 

medzizubné štrbiny, zväčšujú sa ruky a nohy, neskoršie deformácia tváre s rastom dolnej 

čeľuste, hrubnutím pier, nosa, deformáciami chrbtice, kardiomyopatiou (hypertrofia), 

prípadne hypertenziou. Rast nádoru spôsobuje tlakové zmeny na ostatných bunkách 

adenohypofýzy, dochádza k hypogonadizmu, prípadne k hypokorticizmu. Nadbytok GH 

môže spôsobiť poruchy tolerancie glukózy až diabetes mellitus. 

Diagnóza sa opiera okrem klinických príznakov o vysokú koncentráciu rastového hormónu 

v plazme, prípadne zvýšené hodnoty IGF-I. Potrebné je vyšetrenie tureckého sedla a oblasti 

hypofýzy vizualizačnými technikami, a tiež očné vyšetrenie. 

Liečba spočíva v chirurgickom odstránení nádoru alebo v podávaní dopamínových agonistov 

(pri adenóme inhibujú sekréciu GH, zatiaľ čo u zdravej hypofýzy vyplavenie stimulujú), 

ktorých dávkovanie musí byť vyššie ako u prolaktinómu a účinok na veľkosť tumoru je 

malý. Účinnejšie sú somatostatínové deriváty s predĺženým účinkom.  

2.1.4 Patofyziológia laktotropnej osi  

Prolaktín (PRL)  je polypeptid zložený zo 198 aminokyselín (22 500 daltonov) s troma 

disulfidickými mostíkmi. Je produkovaný laktotropnými bunkami hypofýzy. Gén sa 

nachádza na chromozóme 6. Zásoba v hypofýze je nízka, ale pri vyplavovaní sa pohotovo 

syntetizuje. Vyplavuje sa v málo výrazných pulzoch, koncentrácia u mužov je okolo 5 g/L, 

u žien  počas fertilného obdobia je vyššia,  8–10 g/L. Za zvýšenú koncentráciu sa pokladá 

viac ako 20 g/L.  

Regulácia sekrécie je pod dominantným vplyvom inhibične účinkujúceho dopamínu, ktorý 

plní úlohu hlavného prolaktostatínu. Funkciu prolaktoliberínu plní viac hypotalamových 

peptidov: TRH, vazoaktívny intestinálny peptid, ale farmakologické účinky na sekréciu majú 

aj opioidy, AVP, oxytocín). Z neurotransmiterov (dopamín tentoraz plní úlohu 

neurohormónu, lebo sa transportuje krvou portálneho obehu) má stimulačný účinok 

sérotonín, noradrenalín, histamín, endogénne opioidy, prípadne ďalšie peptidy (obr.6). 

Cytokíny (Il-2) pôsobia na sekréciu prolaktínu stimulačne.  



 99 

 

Obrázok 6. Regulácia sekrécie PRL. 

TRH – tyreoliberín; PRF – prolaktínoliberín; AII – angiotenzín II; VIP – vazoaktívny 

intestinálny peptid;DA – dopamín; GABA – kys. gama-amínomaslová; H – histamín; 5-HT 

serotonín; NA – noradrenalín; EOP – endogénne opioidy; ACH – acetylcholín; (+) 

stimulačný a (-) inhibičný účinok. 
 Prevzaté z V. Štrbák: Hypotalamo-hypofýzový systém, v Ivan Hulín a kolektív: Patofyziológia, SAP 

Bratislava 2009, ISBN 978-80-8095-043-9 s. 918-932. 

 

Fyziologickými podnetmi sekrécie PRL sú predovšetkým gravidita (3. trimester) a dojčenie 

(predovšetkým v prvých týždňoch), ktoré je najsilnejším stimulom pre vyplavenie PRL. 

Dráždenie prsnej bradavky je účinné aj u väčšiny nelaktujúcich žien. Pravidelným podnetom 

pre vyplavenie PRL je spánok, s najvyššími hodnotami pred prebúdzaním. PRL sa zvyšuje aj 

v strese po rovnakých podnetoch ako GH (fyzická záťaž, hypoglykémia, trauma), ale 

odpoveď je menšia, s výnimkou prehriatia, pri ktorom dosahuje vysoké koncentrácie. V 

chlade sa sekrécia znižuje. Z humorálnych faktorov majú veľký význam estrogény, ktoré 

zvyšujú syntézu a sekréciu PRL viac ako iných hypofýzových hormónov. Počas gravidity 

estrogény stimulujú laktotropné bunky a veľkosť hypofýzy sa zdvojnásobí. Sekrécia PRL sa 

zvyšuje pri nedostatku hormónov štítnej žľazy (zvýšená sekrécia TRH). Prolaktín sa 

vyplavuje u mužov i žien aj pri orgazme, stupeň jeho vyplavenia je úmerný sexuálnemu 

uspokojeniu a vedie ku krátkodobému poklesu sexuálneho apetítu. 



 100 

Účinky PRL sú významnejšie u ženy. Riadi vývoj a diferenciáciu prsníkov v puberte, 

pričom sa spoluzúčastňuje rastový hormón, inzulín a gonadálne hormóny. Počas gravidity 

spolu s inými hormónmi stimuluje vývoj tubuloalveolárneho systému a po pôrode a zastavení 

endokrinnej aktivity placenty  sa PRL vo zvýšenej miere viaže na svoje receptory v mliečnej 

žľaze a stimuluje expresiu kazeinového a laktalbumínového génu a produkciu mlieka. 

Ovplyvňuje správny priebeh zretia folikulu v ováriu, ovulácie a udržanie funkcie žltého 

telieska. 

U muža majú fyziologické koncentrácie vplyv na libido, ďalej na tvorbu androgénnych 

receptorov  a pozitívne ovplyvňujú metabolizmus a prežívanie spermií v ejakuláte. 

U obidvoch pohlaví má PRL významný účinok na imunitný systém. Predpokladá sa, že jeho 

zvýšená koncentrácia prispieva k tvorbe autoprotilátok a má podiel na vzniku a aktivácii 

autoimunitných ochorení.  

Mimo hypofýzy sa tvorí v placente, kde udržiava osmoreguláciu fetoplacentárnej jednotky. 

Placentárny PRL nereaguje na dopamín. Tvorba v bunkách imunitného systému má 

parakrinný, alebo autokrinný význam. 

 

2.1.4.1 Hypofunkcia laktotropnej osi 

netvorí samostatnú klinickú jednotku. Môže sa vyskytnúť pri adenóme hypofýzy, ktorý 

netvorí PRL a tlakom znižuje funkciu laktotropných buniek. Môže byť jednou z príčin 

porúch laktácie po pôrode, prípadne zníženej imunity. Je zaujímavé že u transgénnych 

myšiek, ktorým bol vyradený genetickými manipuláciami prolaktínový receptor, sú ťažké 

poruchy fertility, laktácie i ovulácie. Je u nich 30 až 100-násobne zvýšená hladina prolaktínu 

v krvi, čo svedčí o úlohe vlastného receptora v mechanizme negatívnej spätnoväzobnej 

regulácie sekrécie prolaktínu. Na prekvapenie, očákavané poruchy imunitného systému sa u 

nich neobjavili. 

  

2.1.4.2 Hyperfunkcia laktotropnej osi 

Hyperprolaktinémia je najčastejším hyperfunkčným syndrómom hypotalamo-

hypofýzového systému. Na potvrdenie zvýšenej koncentrácie hormónu treba opakovať odber 

krvi, dodržať bazálne podmienky, vylúčiť podnety, ktoré stimulujú vyplavenie PRL (ako 

napr. odber krvi zavčasu po prebudení, po fyzickej námahe, prehriatí, v čase ovulácie, ako aj 

po liekoch, ktoré jeho koncentráciu zvyšujú – neuroleptiká, antidepresíva, antiemetiká, 

antihypertenzíva, antihistaminiká a estrogény).  
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Príčinou patologickej hyperprolaktinémie môže byť porucha hypotalamu (zníženie tvorby 

alebo transportu inhibujúceho dopamínu), alebo ochorenie hypofýzy. Najčastejšou príčinou 

je benígny adenóm hypofýzy produkujúci PRL – prolaktinóm. Delia sa na 

mikroprolaktinómy (menšie ako 10 mm), makroprolaktinómy (nad 10 mm) a 

makroprolaktinómy s expanziou nad hypofýzu.  

Okrem týchto hlavných príčin hyperprolaktinémie, zvýšené koncentrácie sa môžu 

vyskytovať aj pri iných chorobách, ako je primárna hypotyreóza, insuficiencia nadobličkovej 

kôry, kde sa PRL upraví po substitučnej liečbe. Znížená degradácia hormónu pri chronickom 

zlyhaní pečene alebo obličiek môže viesť k zvýšeným hladinám PRL. Niekedy  miernu 

hyperprolaktinémiu spôsobí chronické dráždenie z genitálnej oblasti (vnútromaternicové 

teliesko), psychické poruchy a autoimunitné ochorenia. 

Nadbytok PRL vedie u žien k poruchám ovariálneho cyklu rozmanitého stupňa, je to 

najčastejšia príčina poruchy cyklu. Vysoká koncentrácia inhibuje sekréciu gonadoliberínu i 

syntézu hormónov v gonádach a tým spôsobuje u ženy amenoreu, anovuláciu spojenú s 

galaktoreou (podobný mechanizmus má fyziologická neplodnosť počas laktácie). Dochádza 

k strate libida. Ak vznikne pred pubertou, vedie k poruchám pohlavného vývoja. U mužov 

spôsobuje pokles libida, poruchy potencie, zníženú produkciu testosterónu semeníkmi, 

oligospermiu a involúciu prostaty, výnimočne galaktorhoe. U chlapcov bráni pohlavnému 

dospievaniu. 

Tlak nádoru môže spôsobovať hypofunkciu iných hypofýzových funkcií, tlak na chiasma 

opticum vedie k zúženiu zrakového perimetra, k bolestiam hlavy prípadne iným 

neurologickým príznakom. Blahodarné účinky v prípade hypersekrécie prolaktínu má 

podávanie látok stimulujúcich sekréciu dopamínu. Adenóm sa zmenšuje, obnovuje sa cyklus 

i fertilita. 

2.1.5 Patofyziológia adrenokortikotropnej osi 

Adrenokortikotropný hormón (kortikotropín, ACTH). Skladá sa z 39 aminokyselín, ale 

biologicky účinný je už fragment prvých 24. Molekulová hmotnosť je 4500 daltonov. Vzniká 

rozštiepením spoločnej prekurzorovej molekuly – proopiomelanokortínu (POMC), z ktorého 

α-melanocyty stimulujúci hormón (α MSH) a corticotropin-like 

intermediate lobe peptide (CLIP) a z ďalšej časti POMC molekuly vzniká endogénny opioid 

beta-endorfín a  -lipotropný hormón (-

2. chromozóme.   
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Obrázok  7. POMC a jeho deriváty. 
Upravené podľa Endotext.com.  Bernard Khoo and Ashley B. Grossman: Normal Physiology of ACTH and GH 

Release in the Hypothalamus and Anterior Pituitary in Man. 

http://www.endotext.org/neuroendo/neuroendo1/neuroendo1.html#id2451577 

SP- signálny peptid, JP- spojovací peptid,  MSH – melanocyty stimulujúci hormón,  CLIP – corticotropin like 

intermediate lobe peptide,  LPH -   lipotropín,  -  Lipotropín,  

 -   

 

Koncentrácia v plazme závisí jednak od endogénneho cirkadiánneho rytmu a od širokého 

spektra exogénnych a endogénnych stresových podnetov. U človeka a denných zvierat je 

rytmické kolísanie koncentrácie s maximom ráno pred prebudením, hladina postupne klesá 

a najnižšia je pred polnocou. Nezávisí len od spánku a dá sa dokázať na každej regulačnej 

úrovni (od neurotransmiterov, hypotalamu, hypofýzy až po nadobličkovú kôru). Pri prechode 

človeka do iného časového pásma treba niekoľko dní na jeho upravenie. Odpoveď 

adrenokortikotropnej osi na stresové podnety je u človeka podstatne menej výrazná ako u 

malých hlodavcov.  Obvyklé koncentrácie sú 20–100 ng/L. 

Centrálna regulácia ACTH nemá zatiaľ jednoznačne dokázaný statín, ale má dva liberíny: 

kortikoliberín (corticotropin releasing hormone, CRH) a AVP.  CRH je zložený zo 41 

aminokyselín, tvorí sa v parvicelulárnych neurónoch n. paraventricularis, zväčša v 

kolokalizácii s AVP. Axóny týchto neurónov končia v eminentia mediana. AVP stimuluje 

sekréciu ACTH predovšetkým synergicky s CRH, jeho samostatný účinok je slabý. Okrem 

účinku na hypofýzu CRH zvyšuje krvný tlak, zvyšuje sekréciu katecholamínov, glukagónu a 

ovplyvňuje správanie. Neuróny CRH predstavujú hlavnú zložku, ktorou hypotalamus 

uplatňuje úlohu v stresovej reakcii. Okrem toho CRH znižuje libido a chuť do jedla a 

http://www.endotext.org/neuroendo/neuroendo1/neuroendo1.html#id2451577
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predpokladá sa jeho zvýšená sekrécia a patofyziologická úloha pri vzniku príznakov 

depresie. 

  

 

Obrázok  8. Regulácia sekrécie ACTH. 

CRH – kortikoliberín; AVP – vazopresín; GABA – kys. gama-amínomaslová; H – histamín; 

5-HT serotonín; NA – noradrenalín; A II – angiotenzín II; (+) stimulačný a (-) inhibičný 

účinok. Prevzaté z V. Štrbák: Hypotalamo-hypofýzový systém, v Ivan Hulín a kolektív: 

Patofyziológia, SAP Bratislava 2009, ISBN 978-80-8095-043-9 s. 918-932. 

 

 

Väčšina klasických neurotransmiterov má stimulačný vplyv na hypotalamovú reguláciu 

ACTH (obr. 8). Výnimkou je kyselina -aminomaslová (GABA), ktorá inhibuje 

vyplavovanie počas denného rytmu i po stresových podnetoch. Významný stimulačný účinok 

na CRH majú cytokíny (aktivácia nadobličky pri zápalových procesoch). Z ďalších faktorov 

angiotenzín II stimuluje sekréciu CRH z eminencia mediana i ACTH z hypofýzy. 

Interleukíny stimulujú sekréciu a leukemia inhibitory factor (LIF) syntézu ACTH (obr. 6 ). 
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Inhibičný účinok v regulácii sekrécie ACTH zabezpečuje mechanizmom negatívnej spätnej 

väzby koncentrácia cirkulujúceho kortizolu. Pôsobí predovšetkým na hypotalamovej úrovni, 

kde inhibuje sekréciu a biosyntézu CRH, ale inhibuje aj biosyntézu ACTH v hypofýze.  

Hlavnou funkciou ACTH je regulácia kôry nadobličky, predovšetkým sekrécie 

glukokortikoidov. 

  

2.1.5.1 Hypofunkcia adrenokortikotropnej osi 

Sprevádza panhypopituitarizmus (dôsledok nádoru, nekrózy hypofýzy, príp. autoimunitnej 

hypofyzitídy), ale funkcia adrenokortikotropnej  osi sa obvykle najdlhšie zachováva. Najprv 

sa zvýraznia hypofunkčné stavy ostatných adenohypofýzových funkcií. Centrálny 

hypokorticizmus (sekundárny, na rozdiel od primárneho, ktorý je dôsledkom poruchy 

periférnej žľazy – nadobličky) je dôsledkom poruchy na hypofýzovej úrovni a chýbajúca 

sekrécia ACTH sa prejaví predovšetkým chýbaním glukokortikoidov a androgénov 

v dôsledku nízkej stimulácie kôry nadobličky. Ak je porucha na hypotalamovej úrovni, 

označuje sa ako terciárna. Vždy treba pátrať po príčine (nádor). Po dlhodobej terapii vyššími 

dávkami glukokortikoidov môže nastať útlm hypotalamo-hypofýzovej zložky 

adrenokortikotropnej osi, ktorý pretrváva pomerne dlho i po prerušení farmakoterapie.   

Charakteristickým príznakom hypokorticizmu je ochablosť, rýchla únava, pokles krvného 

tlaku a v dôsledku zníženia sekrécie nadobličkových androgénov i strata pubického a 

axilárneho ochlpenia. Rozdiel medzi primárnou a centrálnymi formami možno urobiť 

vyšetrením koncentrácie ACTH počas funkčného testu (hypoglykémia, CRH test), kde sa 

nezistí zvýšenie koncentrácie, alebo podaním exogénneho ACTH, po ktorom sa vyplaví 

chýbajúci kortizol, ak nie je nadoblička v dôsledku trvalého nedostatku ACTH hypofunkčná. 

Z praktického hľadiska je však rozhodujúce doplnenie chýbajúcich hormónov periférnej 

žľazy. 

 

2.1.5.2 Hyperfunkcia adrenokortikotropnej osi. Pri ACTH dependentnom 

Cushingovom syndróme sa jedná najčastejšie o nadmernú hypofýzovú sekréciu ACTH. 

Ďalšou príčinou tejto formy môže byť ektopická sekrécia ACTH (najčastejšie pri karcinóme 

pľúc) alebo CRH. Bližšie pozri Cushingov syndróm pri patofyziológii nadobličiek. 

2.1.6 Patofyziológia gonadotropnej osi 

Na rozdiel od ostatných hypotalamo-hypofýzových funkcií je hypotalamová regulácia 

gonadotropnej funkcie sexuálne diferencovaná. U muža je typický monofázický a u ženy 
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cyklický typ sekrécie. Hypotalamus reguluje sexuálne funkcie prostredníctvom vlastného 

biorytmu, ktorým riadi nástup puberty, priebeh ovariálneho cyklu, ovplyvňuje sčasti 

endokrinné zmeny v gravidite, puerperiu, počas laktácie a v menopauze. 

Gonadotropné hormóny (gonadotropíny) – luteinizačný hormón (LH) a folikuly 

stimulujúci hormón (FSH) regulujú funkciu gonád. Obidva sú glykoproteínové hormóny, 

tvorené v gonadotropných bunkách hypofýzy. Skladajú sa z nešpecifickej alfa podjednotky, 

spoločnej všetkým glykoproteínovým hormónom (okrem LH a FSH ešte TSH) a zo 

špecifickej podjednotky beta. Oddelené podjednotky samé nemajú biologickú účinnosť. 

Veľkosť LH molekuly je 28 000 a    FSH 33 000 Da. Biologickú aktivitu uplatnia po 

nadviazaní na špecifické membránové receptory gonadálnych buniek. FSH indukuje svoj 

receptor v synergizme s estradiolom, LH receptory sú indukované prostredníctvom FSH.  

LH, spolu s FSH riadia u ženy syntézu ovariálnych steroidov. Cieľovými bunkami pre 

LH sú tekálne bunky a corpus luteum. Navyše, LH provokuje ovuláciu a luteinizáciu 

granulóznych buniek.  FSH kontroluje rast folikulov až do ich zrelosti na ovuláciu a spolu s 

LH biosyntézu estradiolu v granulóznych bunkách. U muža LH stimuluje biosyntézu 

testosterónu v Leydigových bunkách testes. FSH účinkuje na  Sertoliho bunky, ktorých 

prostredníctvom stimuluje spermatogenézu.  

Koncentráciu gonadotropínov v plazme udržiava pulzová sekrécia s 12–14 pulzami denne. U 

muža je v priemere 5–20 U/L LH a 1–7 U/L FSH. U ženy sa ich koncentrácia mení v 

závislosti na ovariálnom cykle (tabuľka 12.2). 

Reguláciu sekrécie obidvoch gonadotropínov z hypotalamu stimuluje jeden hypotalamový 

hormón, dekapeptid gonadoliberín (gonadotropin releasing hormone, GnRH, LHRH). Úloha 

neurotransmiterov v regulácii uvoľňovania GnRH nie je veľmi preukazná. Cytokíny pôsobia 

inhibične na sekréciu GnRH. Predpokladá sa, že beta-endorfín inhibuje frekvenciu aj 

amplitúdu sekrečných pulzov. V hypotalame sa nevytvára špeciálny statín pre gonadotropné 

funkcie. Reguláciu negatívnou spätnou väzbou uskutočňujú zvýšené koncentrácie 

gonadálnych hormónov. Vysoká koncentrácia testosterónu inhibuje vyplavovanie GnRH v 

hypotalame, estradiol pôsobí na hypotalamovej aj na hypofýzovej úrovni.  Okrem toho sa na 

inhibícii sekrécie GnRh podieľa glykoproteín inhibín, tvorený Sertoliho bunkami v testes a 

folikulárnymi bunkami u žien.  

Gonádové hormóny ovplyvňujú sekréciu GnRH v závislosti na pohlaví a na veku. Pohlavné 

dospievanie, puberta, závisí od pohlavia, rasových, nutričných, genetických a geografických 

vplyvov (u nás u dievčat 10–14, u chlapcov 11–15 rokov). Predpokladá sa, že nástup puberty 

je daný znížením citlivosti GnRH na inhibičný účinok nízkych koncentrácií gonádových 
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steroidov a začínajú epizodické pulzy GnRH stimulujúce syntézu a sekréciu gonadotropných 

hormónov v hypofýze. Dozrievajú gonády, zvyšuje sa sekrécia estrogénov a testosterónu, 

ktoré spolu s nadobličkovými androgénmi prispievajú k vývoju sekundárnych pohlavných 

znakov. U dievčat je pre menarché dôležité dosiahnutie určitej telesnej hmotnosti. 

Obmedzovanie príjmu potravy, predovšetkým ak je spojené s fyzickou námahou (gymnastky, 

baletky) má za následok oneskorenie sexuálnej maturácie. Pravdepodobným spúšťačom 

puberty je leptín – hormón produkovaný tukovými bunkami, ktorého produkcia je úmerná 

stavu výživy. Leptín zvyšuje hypotalamovú sekréciu GnRH. Aj v dospelosti sa môže veľké 

zníženie hmotnosti prejaviť na poruchách ovariálneho cyklu.  

Ovariálny cyklus. U ženy vo fertilnom období sa  v 11.–13. dni cyklu náhle zvýši 

koncentrácia cirkulujúcich estrogénov (vo fyziologických hraniciach), ktorá zvýši citlivosť 

hypofýzových gonadotropných buniek na účinok GnRH (pozitívna spätná väzba). Približne v 

14. dni cyklu sa zintenzívni hypotalamová stimulácia a dôjde k ovulačnému vrcholu 

obidvoch gonadotropínov (viac sa zvýši LH). Ovulačné zvýšenie gonadotropínov je krátke, 

ale jeho účinkom dôjde k ovulácii a začne luteálna fáza ovariálneho cyklu, počas ktorej sa 

zvyšuje koncentrácia cirkulujúceho progesterónu (obr. 9). 

 

2.1.6.1 Hypofunkcia gonadotropnej osi 

Poruchy gonadotropnej osi majú odlišné následky ak vzniknú pred pubertou alebo po nej. 

Hypogonadizmus pred pohlavným dozretím sprevádza porucha sexuálnej maturácie, 

eunuchoidný výzor a rast, chýbanie rozvoja primárnych a  sekundárnych pohlavných znakov,  

u dievčat primárna amenorea a u obidvoch pohlaví sterilita. Vznik hypogonadizmu v 

dospelosti sprevádza pokles libida a sterilita u mužov a sekundárna oligomenorea až 

amenorea u žien. Postupne dochádza u obidvoch pohlaví k regresii sekundárnych pohlavných 

znakov. 
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Obrázok 9. Hladiny hypofyzárnych hormónov. 

 LH a FSH (horný panel), PRL (stredný panel) a ovariálnych hormónov – estradiolu a progesterónu (dolný 

panel) počas normálneho menštruačného cyklu. Prevzaté z V. Štrbák: Hypotalamo-hypofýzový systém, v Ivan 

Hulín a kolektív: Patofyziológia, SAP Bratislava 2009, ISBN 978-80-8095-043-9 s. 918-932. 

 

Hypofunkcia gonadotropnej osi (sekundárny hypogonadizmus, centrálny, alebo 

hypogonadotropínový hypogonadizmus) môže byť súčasťou panhypopituitarizmu, alebo 

izolovaná porucha, prípadne spojená len s poruchou rastu. Pri raste a tlaku adenómu 

hypofýzy vychádzajúceho z iných buniek ako gonadotropov, gonadotropná funkcia býva 

postihnutá medzi prvými adenohypofýzovými funkciami. Pravidelne je združená s inými 

hyperfunkčnými syndrómami hypotalamo-hypofýzových funkcií (akromegália, 

hyperprolaktinémia, Cushingov syndróm) ako aj s hypofunkčnými poruchami, ktoré svojimi 

sekundárnymi následkami z nedostatku hormónov periférnych žliaz (kortikoidov, 

tyreoideálnych hormónov) porušujú rovnovážny stav organizmu. 

Genetické syndrómy spojené s hypogonadizmom sú následkom vrodených porúch vývoja 

hypotalamu. Sú spojené s chýbaním sexuálneho dozrievania, prípadne inými vrodenými 

poruchami. Príkladom je vzácny familiárne podmienený hypogonadizmus spojený s 

anosmiou – Kallmanov syndróm, následok chybného vývinu hypotalamu a olfaktoriálnych 

lalokov mozgu. Okrem Kallmanovho syndrómu sem patria ďalšie zriedkavé dedičné 

ochorenia, kde hypogonadizmus je len jednou z viacerých kongenitálnych anomálií. 
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Organické poruchy hypotalamu a hypofýzy sú spôsobené patologickým procesom, ktorý 

môže nastúpiť pred pubertou a potom vedie k sexuálnemu infantilizmu, s poruchou vývoja 

sekundárnych pohlavných znakov a k sterilite. Ak vznikne v dospelosti, má za následok 

stratu libida a potencie u mužov a sekundárnu amenoreu u žien. Gonadotropínový 

hypogonadizmus sa spája s ďalšími endokrinnými, neurologickými, prípadne metabolickými 

príznakmi. podľa charakteru procesu, ktorý ho spôsobil (charakter a lokalizácia nádoru, 

prípadne inej patologickej poruchy, jej progredovanie a pod.). Sem patrí aj adipozogenitálna 

dystrofia spôsobená nádorom, degeneratívnymi alebo zápalovými procesmi v hypotalame. 

Dominantným znakom je obezita a infantilný, do tuku ponorený genitál. Okrem orgánovo 

spôsobenej poruchy tento syndróm niekedy imituje aj obezita u chlapcov. Táto sa počas 

rastového zrýchlenia v puberte upraví životosprávou a nezanechá následky. 

Funkčné poruchy hypotalamovej regulácie, ktoré vedú k centrálnemu hypogonadizmu sú 

závažné emocionálne a psychogénne vplyvy spôsobené nepriaznivými psychosociálnymi 

podmienkami, nadmernou psycholabilitou, psychickými poruchami (mentálna anorexia), 

výživou alebo dôsledkami iného, endokrinného, prípadne priamo s neuroendokrinným 

systémom nesúvisiaceho ochorenia, ako aj farmakologickými ovplyvneniami. Do tejto 

skupiny porúch patrí: 

- psychogénna amenorea (v koncentračných táboroch, vo vyšetrovacej väzbe) 

- amenorea pri pseudogravidite (i s niektorými inými príznakmi gravidity) 

- amenorea počas vážnych ochorení 

- amenorea pri mentálnej anorexii, hlade, veľkom poklese hmotnosti 

- amenorea pri endokrinopatiách (poruchy štítnej žľazy, nadobličiek, diabetes) 

- amenorea po niektorých liekoch (steroidné hormóny, psychotropné látky a  pod.). 

 

Mechanizmus poruchy má pôvod mimo hypotalamo-adenohypofýzovú os. Inhibičný vplyv 

na gonadotropnú funkciu sa uplatní prostredníctvom hypotalamovej regulácie GnRH 

(inhibovanej napr. účinkom CRH pri psychickej záťaži, chýbaním leptínu pri podvýžive, 

účinkom cytokínov pri ochoreniach), alebo inhibičným vplyvom zvýšenej sekrécie resp. 

podávania iných periférnych hormónov (glukokortikoidy, katecholamíny, farmakologické 

dávky steroidných hormónov).   

 

2.1.6.2 Hyperfunkcia gonadotropnej osi 

Pravú predčasnú pubertu (pubertas praecox vera) charakterizuje sexuálna maturácia pred 

8. rokom u chlapcov a pred 6. rokom u dievčat. Zvýšená sekrécia gonadotropínov môže byť 
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idiopatická (skôr u dievčat) alebo následok endokrinnej aktivity nádoru (intrakraniálneho 

alebo aj ektopického).  Vždy sa vo zvýšenej miere vyplavujú gonadotropíny (na rozdiel od 

nepravej predčasnej puberty, kde je zvýšené vyplavovanie hormónov pohlavných žliaz). U 

obidvoch pohlaví je zo začiatku zrýchlený rast a vývoj kostry. Predčasne sa uzavrú 

epifyzárne štrbiny a nakoniec je výška postihnutých nižšia s relatívne dlhým trupom a 

kratšími končatinami. Pretože predčasný nástup puberty je stimulovaný vlastnými 

gonadotropínmi, sekundárne pohlavné znaky sú vždy typické pre dané pohlavie (u nepravej 

puberty závisia od produkovaného hormónu a preto je častý heterosexuálny vývoj). 

2.1.7 Patofyziológia tyreotropnej osi 

Tyreotropný hormón hypofýzy (TSH) je glykoproteín s molekulovou hmotnosťou  28000 

Da. Ako všetky glykoproteínové hormóny je to dimér skladajúci sa z podjednotky  

spoločnej pre celú túto skupinu (TSH, hypofyzárne gonádotropíny a choriový gonadotropín) 

a zo špecifickej podjednotky . Koncentrácia TSH v plazme zdravých osôb je v rozmedzí  

0,5–5 mU/L. Znížená koncentrácia poukazuje na možnosť zvýšenej koncentrácie hormónov 

štítnej žľazy, ktoré spätnoväzobným účinkom znižujú hypofýzovú sekréciu. Naopak, zvýšená 

koncentrácia TSH sa nachádza pri hypotyreóze. 

Hypotalamovú reguláciu sekrécie reprezentuje stimulačný tripeptid tyreoliberín (thyreotropin 

releasing hormone, TRH) a inhibičný somatostatín. TRH nielen stimuluje biosyntézu 

a sekréciu TSH, ale zvyšuje aj glykozyláciu jeho molekuly podmieňujúcu jeho biologickú 

aktivitu. Pri centrálnej hypotyreóze nielenže hladina TSH nedostatočne reaguje na nízke 

hladiny tyreoideálnych hormónov ale TSH je navyše menej biologicky účinný. Jeho 

biologickú aktivitu zvýši chronické podávanie TRH. V inhibícii uvoľňovania TRH sa okrem 

somatostatínu uplatňuje aj dopamín a endogénne opioidy, ale ich účinok sa nedá 

diagnosticky využiť. Na druhej strane tyreotropná funkcia má z hypofýzových hormónov 

najvýraznejšiu reguláciu spätnou väzbou hormónmi svojej periférnej žľazy, na čom je 

založená diagnostika jej porúch. Hormóny štítnej žľazy pôsobia inhibične na hypotalamový 

TRH ale predovšetkým inhibujú sekréciu a biosyntézu hypofyzárneho TSH (obr. 10).  TRH 

stimulácia determinuje prah pri ktorom hormóny štítnej žľazy začínajú inhibovať sekréciu 

TSH. 
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Obrázok 10. Regulácia sekrécie TSH 

TRH – tyteoliberín; SS – somatostatín; DA – dopamín; NA – noradrenalín; (+) stimulačný a 

(-) inhibičný účinok  Prevzaté z V. Štrbák: Hypotalamo-hypofýzový systém, v Ivan Hulín a 

kolektív: Patofyziológia, SAP Bratislava 2009, ISBN 978-80-8095-043-9 s. 918-932. 
 

 

Mimo zmien koncentrácie tyreoideálnych hormónov a TRH, hladinu TSH ovplyvňuje len 

málo faktorov. Pohotovosť k sekrécii – rovnako ako u ostatných hypofýzových funkcií - 

zvyšujú estrogény. Z podnetov vonkajšieho prostredia sekréciu TSH u človeka zvyšuje 

prekvapujúco napr. prehriatie v saune. 

 

2.1.7.1 Hypofunkcia tyreotropnej osi 

Obvykle sa vyskytuje v prípadoch panhypopituitarizmu, alebo združená s hypofunkciou 

ďalšej hypotalamo-hypofýzovej funkcie. Vrodená sekundárna hypotyreóza môže byť 

dôsledkom mutácií  vedúcich k defektom biosyntézy podjednotiek TSH a k neschopnosti 

vytvoriť biologicky účinný dimér. O terciárnej hypotyreóze hovoríme v prípade poruchy v 

hypotalame (vrodená porucha tvorby TRH, nádor, resp. iný patologický proces). Príčinou je 

chýbanie TRH. Ak je porucha v hypofýze (sekundárna hypotyreóza), nevyplavuje sa TSH, čo 

možno dokázať jeho stanovením v krvi po podaní exogénneho TRH (TRH test). Príznaky sú 

z nedostatku hormónov štítnej žľazy. Pred liečbou si treba uvedomiť pravdepodobnosť 

deficitu ďalších hypofýzových hormónov a ak sú prítomné, liečiť ich, aby sa úpravou 

premeny látok predišlo  kríze z ich nedostatku  (hormónov kôry nadobličky).  
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2.1.7.2 Hyperfunkcia tyreotropnej osi 

Hyperfunkcia (sekundárna hypertyreóza) sa zriedkavo vyskytuje pri nádoroch hypofýzy 

alebo hypotalamu, prípadne je následkom ektopickej tvorby TSH, alebo proteínu, ktorý 

stimuluje tyreotropné receptory v štítnej žľaze (z niektorých nádorov testes). Okrem 

chirurgického riešenia bol už pri liečení hypersekrécie TSH hypofýzovým adenómom 

s úspechom použitý dlhodobo účinný analóg somatostatínu. Zaujímavou príčinou zvýšenej 

sekrécie TSH je porucha receptorov hormónov štítnej žľazy. Ak je generalizovaná, hormóny 

štítnej žľazy v plazme sú vysoké, ale tkanivá trpia hypotyreózou – hormóny štítnej žľazy 

neúčinkujú. Dôsledkom chýbania ich účinku je aj vysoké TSH v plazme. Ak je porucha 

receptorov len v hypofýze, sú tkanivá zaplavené vysokým prívodom hormónov štítnej žľazy 

ale TSH ostáva vysoké napriek tyreotoxickému stavu organizmu. Vysoké hladiny TSH 

z rôznych príčin sú zvyčajne sprevádzané zväčšením štítnej žľazy – strumou.  
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2.2 Nadobličky 

Jana Kerlik 

 

Nadoblička je párový orgán uložený nad obličkami. Pozostáva z dvoch morfologicky, 

funkčne a evolučne odlišných častí - kôry a drene, ktoré sú nezávisle regulované.  

 

2.2.1. Kôra nadobličky  

Kôra nadobličky tvorí 80% celej nadobličky. Je nevyhnutná pre život, keďže produkuje 

hormóny pre zachovanie homeostázy organizmu počas záťažových situácií. Podľa 

usporiadania trámcov epitelových buniek rozoznávame tri vrstvy: pod kapsulou nadobličky 

zona glomerulosa produkuje mineralokortikoidy, stredná vrstva zona fasciculata tvorí najmä 

glukokortikoidy a vo vnútornej zona reticularis sú hlavným produktom pohlavné hormóny. 

Posledné dve vrstvy predstavujú funkčnú jednotku, keďže obe sa podieľajú na produkcii 

glukokortikoidov ako aj androgénov.  

 

Steroidogenéza  

Syntéza kortikosteroidov prebieha v hladkom endoplazmatickom retikule a na vnútornej 

membráne mitochondrií, kde sa nachadzajú dva hlavné typy enzýmov steroidogenézy - 

enzýmy cytochrómu P450 a dehydrogenázy. Základným prekurzorom pre tvorbu všetkých 

steroidných hormónov vrátane kortikosteroidov je cholesterol, ktorý sa získava najmä 

vychytaním „low-density“ lipoproteínov z krvi. Prvým krokom steroidogenézy, ktorý je 

spoločný pre syntézu všetkých kortikosteroidov, je premena cholesterolu na pregnenolón.  

Ďaľšie kroky sa v jednotlivých zónach líšia podľa typu enzýmov, ktoré obsahujú (napr. 

mineralokortikoidy sa tvoria práve v zona glomerulosa, kvôli prítomnej aldosterón syntáze a 

chýbajúcej 17-hydroxyláze, obr. 1). 

Kortikosteroidy sa neukladajú v kôre nadobličky do zásoby a ihneď po syntéze difundujú do 

cirkulácie. Z glukokortikoidov sa u človeka vylučuje najmä kortizol a z mineralokortikoidov 

aldosterón. Kľúčový prekurzor androgénov je dehydroepiandrosterón, ktorý sa spolu s 

kortizolom vylučuje kvantitatívne v najväčšej miere z nadobličky.  
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Obrázok 1. Schéma steroidogenézy 

 

 

Transport kortikosteroidov v krvi a ich metabolizmus 

Malé lipofilné molekuly kortikosteroidov sú v krvi transportované ako voľné alebo viazané na 

veľké bielkovinové transportéry. Obe frakcie sú v dynamicke rovnováhe, pričom len voľné 

hormóny sú biologicky aktívne, t.j. môžu pasívne difundovať do buniek ku cieľovým 

receptorom v cytoplazme (obr. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2. Transport lipofilného kortizolu (360 Da) veľkými transportnými proteínmi 

transkortínu (CBG) a albumínu (50-70 kDa) v cirkulácii a následne pasívnou difúziou 

k cieľovým receptorom v cytoplazme buniek (bunka s cieľovými receptormi je  

schematicky zmenšená) 
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Glukokortikoidy. Za fyziologických podmienok približne 90% kortizolu v cirkulácii je 

viazaného na vysokoafinitný α2-globulín, tzv. transkortín (cortisol-binding globulin, CBG). 

Asi 6% kortizolu sa viaže na sérový albumín, ktorý na rozdiel od CBG viaže kortizol s nízkou 

afinitou a veľkou väzobnou kapacitou. Len 3% predstavuje voľná frakcia, ktorá má priamy 

prístup k cieľovým receptorom a zodpovedá za biologické účinky kortizolu ako aj za jeho 

spätnoväzobnú regulačnú funkciu. Transportné bielkoviny sú mobilnou zásobárňou hormónov 

a chránia ich pred degradáciou. Hlavným miestom produkcie väzobných proteínov je pečeň. 

Zmeny v tvorbe bielkovín (napr. ochorenia pečene, obličiek) menia pomer viazanej a voľnej 

frakcie hormónov a tým aj ich biologickú dostupnosť. Preto v prípade zmenených 

koncentrácií CBG a albumínu lepšiu informáciu o produkcii kortizolu poskytuje stanovenie 

voľného kortizolu v moči, prípadne v slinách (neviazaný malý lipofilný steroid ľahko 

difunduje do všetkých telových tekutín). Neinvazívnosť vyšetrenia slinného kortizolu je 

výhodná najmä v pediatrii.  

Mineralokortikoidy. Aldosterón nemá špecifický väzobný proteín. Okolo 47 % sa viaže na 

albumín, okolo 17% slabo na transkortín a iné proteíny. Väzba na všetky z nich je však slabá, 

aldosterón sa v krvi dlho neudrží a preto je bežne k dispozícii tkanivám.  

Pohlavné steroidy. Nadobličkové androgény sa v krvi viažu predovšetkým na špecifický 

proteín tzv. globulín viažúci pohlavné hormóny (sex hormone-binding globulin, SHBG), 

v menšej miere na albumín a iné bielkoviny. 

Kortikosteroidy sú metabolizované najmä v pečeni a obličkách tvorbou konjugátov, ktoré sa 

vylučujú z organizmu najmä močom. 

 

Regulácia tvorby kortikosteroidov 

Kôra nadobličiek je cieľovou žľazou regulačnej osi hypotalamus-hypofýza-nadoblička 

(hypothalamic-pituitary-adrenal axis, HPA os) (obr. 3). Je to komplexný súbor mechanizmov 

priamych vplyvov a spätno-väzobných mechanizmov medzi nadradenými centrami 

a nadobličkovou kôrou.  
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Obrázok 3. Hypotalamo-hypofýzo-nadobličková os 

 

Glukokortikoidy. Zvýšenie aktivity HPA osi je riadené z nadradených centier centrálnej 

nervovej sústavy (cirkadiánny rytmus, stresové podnety) prostredníctvom adrenergných, 

cholínergných, serotonínergných a GABA-ergných neurónov, ktoré v hypotalame stimulujú 

kortikoliberínové bunky k sekrécii kortikoliberínového hormónu (corticotropin-releasing 

hormone, CRH). CRH sa z hypotalamu do hypofýzy transportuje krvnou cestou cez kapilárnu 

sieť hypofýzového portálneho systému a v prednom laloku indukuje sekréciu 

adrenokortikotropného hormónu (adrenocorticotropic hormone, ACTH), ktorý stimuluje  

steroidogenézu v nadobličke. Kortizol je hlavný glukokortikoidný hormón u človeka. Je 

vyplavovaný v pulzoch, ktorých navyššia hladina sa dosahuje v skorých ranných hodinách. 

V priebehu dňa klesá a najnižšia je pred polnocou. Z klinického hladiska treba cirkadiánny 

rytmus zvážiť pri kortikoidnej terapii (napr. podanie dávky kortikoidov ráno je 

fyziologickejšie ako večer), ako aj v diagnostike (napr. hyperkortizolizmus, pri ktorom je 

narušený cirkadánny rytmus, je potvrdený vyššími hladinami polnočného kortizolu). Inhibíciu 

sekrécie CRH a ACTH v rámci HPA osi zabezpečuje zvýšená koncentrácia voľného kortizolu 

v krvi prostredníctvom mechanizmu negatívnej spätnej väzby (obr. 3). Pri dlhodobej 

kortikoidnej terapii môže tak nastať útlm HPA osi, preto treba liečbu vysadzovať postupne.  
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Mineralokortikoidy. Hlavným regulačným faktorom pri  regulácii sekrécie aldosterónu je 

renín-angiotenzínový systém, ktorý sa aktivuje pri hypovolémii (napr. hemorágia) stimuláciou 

receptorov v aferentných arteriolách obličiek (obr. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 4. Renín-angiotenzínový systém 

 

Renín tvorený v juxtaglomerulárnom aparáte štiepi inaktívny angiotenzinogén, ktorý sa tvorí 

v pečeni, na angiotenzín I. Tento sa v pľúcach konvertuje účinkom angiotenzín 

konvertujúceho enzýmu na angiotenzín II, ktorý má  vazokonstrikčný účinok a zároveň 

stimuluje vyplavenie aldosterónu. Zmeny koncentrácie sodíka, draslíka a ACTH v plazme tiež 

zasahujňu do regulácie tvorby a sekrécie aldosterónu. 

Androgény. Regulácia sekrécie androgénov nie je zatiaľ komplexne objasnená. 

Dehydroepiandrosterón sulfát a androstendión síce v skutočnosti majú nízku androgénovú 

aktivitu, ale nakoľko sú prekurzormi aktívnych androgénov, nazývajú sa nadobličkovými 

androgénmi. Funkciu kôry nadobličky ako celku stimuluje jednoznačne ACTH, avšak pri 

stimulácii androgénov sa predpokladajú aj ďalšie faktory. 

 

Fyziologické účinky kortikosteroidov 

Kortikosteroidy sa po naviazaní na cytoplazmatické receptory transportujú do jadra, kde 

sprostredkúvajú svoje účinky na genómovej úrovni. Niektoré účinky glukokortikoidov sú 
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prirýchle na to, aby boli sprostredované genómovým mechanizmom. Boli popísané rýchle 

negenómové účinky glukokortikoidov pozorovateľné v priebehu sekúnd a minút po ich 

aplikácii, napr. pri terapii akútnych stavov alebo pri rýchlej stresovej odpovedi. 

Glukokortikoidy. Glukokortikoidy sú nevyhnutné pre zachovanie homeostázy organizmu. 

Ovplyvňujú aktivitu takmer každej bunky v tele a expresiu približne 10% všetkých génov. Pri 

typickej stresovej reakcii „boj-útek“ glukokortikoidy potrebujú zmobilizovať energiu pre 

vitálne orgány a pre svalovú prácu. Najdôležitejším a  najpohotovejším zdrojom energie je 

glukóza, ktorej tvorbu v pečeni kortizol stimuluje zo substrátov z proteolýzy (sval, lymfatické 

tkanivo), z lipolýzy (tukové tkanivo) ako aj z glykolýzy (sval). Zároveň kortizol znižuje 

utilizáciu glukózy v periférnych tkanivách prostredníctvom zníženej citlivosti na účinok 

inzulínu. Transport energetických substrátov je zabezpečený kardiovaskulárnym systémom 

vplyvom stimulačného účinku kortizolu na srdce a cievy. V čase stresu organizmus šetrí 

energiu pre vitálne dôležité orgány na úkor iných systémov (splanchnické orgány). 

Glukokortikoidy majú protizápalový ako aj imunosupresívny účinok, pre ktorý sa 

širokospektrálne používajú v terapii. Okrem iného pôsobia supresívne na aktivitu osteoblastov  

a fibroblastov. Glukokortikoidy majú slabší mineralokortikoidný účinok, ktorý sa však môže 

klinicky prejaviť v prípade ich nadbytku (napr. edémy pri dlhodobej kortikoidnej terapii). 

Mineralokortikoidy. Hlavná úloha mineralokortikoidov je v regulácii objemu extracelulárnej 

tekutiny prostredníctvom regulácie koncentrácií minerálov sodíka a draslíka v obličke. 

V rámci prevencie hypovolémie (napr. hemorágia) aldosterón udržuje objem telesných tekutín 

na základe stimulovanej reabsorpcie sodíka a exkrécie draslíka
 
v obličkách. 

Androgény. Dehydroepiandrosterón je slabý androgén, ktorý sa v periférnych tkanivách mení 

na účinný testosterón. V krvi cirkuluje predovšetkým viazaný na sulfát, ktorý je zásobnou 

rezervou a pri znížení produkcie gonadálnych steroidov (menopauza, kastrácia) sa z neho 

tvoria estrogény a testosterón. Zatiaľčo adrenálna produkcia androgénov u mužov je 

minimálna v porovnaní s testes, u žien predstavuje 50% celkovej tvorby androgénov. 

Estrogény sa u mužov a žien tvoria v nadobličke z androgénov účinkom aromatáz. Zatiaľčo 

u žien s normálnou funkciou vaječníkov adrenálna produkcia estrogénov je minimálna, u žien 

po menopauze alebo po ovariektómii nadobličky predstavujú hlavný a jediný zdroj 

estrogénov. Pohlavné hormóny sú zodpovedné za správny vývoj a funkciu pohlavných 

orgánov, vývoj špecifických sekundárnych pohlavných znakov a sexuálne správanie.  
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2.2.1.1 Patofyziológia kôry nadobličiek 

 

Hyperfunkcia nadobličkovej kôry (hyperkorticizmus) 

Hypersekrécia jednotlivých kortikosteroidov býva často generalizovaná. Pri izolovaných 

formách sa podľa prevažujúcej zložky prejavuje najčastejšie ako hyperkortizolizmus 

(Cushingov syndróm), hyperaldosteronizmus (Connov syndróm) a adrenálny 

hyperandrogenizmus (adrenálna virilizácia). Z hľadiska patogenézy a terapie je podstatné 

rozdelenie príčiny porúch funkcie kôry nadobličiek na primárnu (periférnu pri poruche v 

nadobličke), sekundárnu (centrálnu pri poruche v hypofýze) a terciárnu (centrálnu pri poruche 

v hypotalame). 

• Cushingov syndróm  

Termín Cushingov syndróm predstavuje klinický obraz hyperkortizolizmu bez ohľadu na 

vyvolávajúcu príčinu. Termín Cushingova choroba označuje klinický obraz 

hyperkortizolizmu zapríčinej nadprodukciou ACTH hypofýzou. Podľa etiopatogenézy sa 

rozlišuje ACTH independentný a ACTH dependentný Cushingov syndróm. 

I) ACTH independentný Cushingov syndróm  

Periférna forma má príčinu v kôre nadobličky (adenóm). Iatrogénna forma (dlhodobobá 

liečba glukokortikoidmi) je najčastejšou príčinou ACTH independentného Cushingovho 

syndrómu v dôsledku širokého terapetického používania glukokortikoidov najmä u rôznych 

druhov zápalových ochorení. Chronická hyperkortizolémia v oboch prípadoch vedie 

prostredníctvom mechanizmu negatívnej spätnej väzby k potlačeniu sekrécie ACTH. Znížená 

sekrécia ACTH zapríčiňuje atrofiu tkaniva kôry nadobličiek v okolí neoplázie. 

II) ACTH dependentný Cushingov syndróm 

Jeho najčastejšia príčina, centrálna forma, vzniká na základe zvýšenej produkcie ACTH 

z hypofýzy (adenóm; Cushingova choroba), prípadne CRH z hypotalamu (gangliocytóm). 

Paraneoplastická forma je vyvolaná zvýšenou produkciou ACTH, prípadne CRH 

z extrahypofýzových a  extrahypotalamových hormonálne aktívnych nádorov (bronchogénny 

karcinóm). Trvale zvýšená sekrécia ACTH zapríčiňuje zvýšenú tvorbu kortizolu v kôre 

nadobličiek a bilaterálne difúznu hyperpláziu adrenokortikálneho tkaniva. 

 

Klinický obraz je charakteristický príznakmi, ktoré sa ľahko odvodia od účinkov chronického 

hyperkortizolizmu. Typický somatický vzhľad pacienta je podmienený centripetálnou 

redistribúciou tuku na tvári (mesiačikovitá tvár), šiji (byvolí hrb), hrudníku a bruchu (odsun 

energetických substrátov zo zvýšenej glukoneogenézy do tukového tkaniva). Naopak gluteálna 
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oblasť, horné a dolné končatiny bývajú úbytkom tukovej (lipolýza,  rozdielna lokálna citlivosť 

tukového tkaniva na kortizol) a svalovej hmoty (proteolýza, využitie aminokyselín pre 

glukoneogenézu) nápadne tenké (pavúkovitá postava) a v ťažších prípadoch postihnuté 

svalobou slabosťou. Atrofická tenká koža (proteolýza) sa hojí pomalšie a je náchylnejšia na 

kožné infekcie (dôsledok imunosupresie). Na miestach zvýšeného ukladania tukového tkaniva 

(hypogastrium, boky) vznikajú rúptury kolagénových vláken, cez ktoré presvitá bohatá 

vaskularizácia podkožia tzv. strie rubrae. Častým klinickým príznakom je osteoporóza 

(dôsledok proteolýzy, zníženie vstrebávania vápnika v čreve a v obličkových tubuloch), 

porucha tolerancie glukózy, ktorá môže viesť k vzniku tzv. steroidného diabetu (zvýšená 

gluneogenéza v pečeni, inzulínová rezistencia tkanív) a artériová hypertenzia (zvýšený 

mineralokortikoidný účinok kortizolu). 

U pacientov s Cushingovým syndrómom je zvýšená bazálna kortizolémia. Lepším 

ukazovateľom produkcie kortizolu v prípade zmenenej koncentrácie CBG je stanovenie 

koncentrácie polnočného voľného kortizolu v moči a slinách, keďže u Cushingovho 

syndrómu je porušený cirkadiánny rytmus kortizolu (chýba fyziologický pokles počas dňa). 

Stanovenie hladiny ACTH v krvi umožňuje rozlíšiť príčinu nadprodukcie kortizolu.    

  

• Hyperaldosteronizmus  

Hyperaldosteronizmus je jednou z príčin sekundárnej hypertenzie, na ktorú treba myslieť 

v prípade rezistencie na antihypertenznú terapiu. Hyperaldosteronizmus môže byť 

autonómneho pôvodu alebo reakciou na iné primárne ochorenie. 

 

I) Primárny hyperaldosteronizmus (Connov syndróm) 

Je najčastejšiou príčinou hyperaldosteronizmu. Vzniká na základe autonómnej hypersekrécie 

aldosterónu adrenálnym adenónom buniek zona glomerulosa. Vysoká plazmatická 

koncentrácia aldosterónu mechanizmom negatívnej spätnej väzby potláča renín-

angiotenzínový systém. 

Klinický obraz Connovho syndrómu je obyčajne chudobný. Vzhľadom na súčasné zadržanie 

sodíka a vody v obličkových tubuloch, hypernatrémia býva zriedkavá. V dôsledku 

hypervolémie je hlavným príznakom Connovho syndrómu mierna až stredne ťažká artériová 

hypertenzia. Na rozdiel od sekundárneho hyperaldosteronizmu, edémy nie sú typické pre 

Connov syndróm kvôli tzv. únikovému fenoménu obličkových tubulov spod účinku 

aldosterónu (escape phenomenon). Obličkové tubuly pri dlhodobom pôsobení aldosterónu sú 

relatívne neschopné ďalej reabsorbovať sodík (ide pravdepodobne o vplyv kompenzačne 
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zvýšenej sekrécie atriálneho nátriuretického peptidu, ktorý je produkovaný myocytmi 

dilatovaných predsiení pri hypervolémii a okrem vazodilatácie silne potláča sekréciu 

aldosterónu). Exkrécia draslíka však nie je ovplynená. Vzniká tak charakteristická 

hypokalémia, ktorá pri výraznejšom stupni býva spojená so svalovou slabosťou 

a palpitáciami. Káliopenická nefropatia sa prejaví polyúriou a polydipsiou. Metabolická 

alkalóza nastáva pri úniku vodíkových iónov obličkami, ako aj do buniek pri väzbe na prestup 

draslíkových iónov.  

 

II) Sekundárny hyperaldosteronizmus  

Nejde primárne o endokrinopatiu, ale o adaptačnú reakciu. Je vyvolaný extraadrenálnymi 

príčinami (hypovolémia – hemorágia, dehydratácia, užívanie diuretík, rôzne edémové stavy 

pri srdcovej nedostatočnosti, pečeňovej cirhóze, nefrotickom syndróme), ktoré kompenzačne 

vedú k aktivácii renín-angiotenzínového systému a následne k aldosterónovej hyperprodukcii. 

Pri sekundárnom hyperaldosteronizme sa na rozdiel od Connovho syndrómu často vyskytujú 

edémy, lebo sa tu neuplatní únikový fenomén obličkových tubulov spod účinku aldosterónu. 

Okrem toho nemusí byť prítomná artériová hypertenzia a výrazná hypokalémia. 

Laboratórne vyšetrenie poukáže na zvýšenú hladinu aldosterónu v krvi a v moči. Aktivita 

renínu umožní rozlíšiť primárnu a sekundárnu príčinu hyperaldosteronizmu. 

 

• Adrenálny hyperandrogenizmus (adrenálna virilizácia) 

Prejavy nadprodukcie androgénov sa klinicky označujú ako adrenogenitálny syndróm. 

Virilizačné účinky nadprodukcie nadobličkových androgénov sa prejavujú rôzne v závislosti 

od veku a pohlavia postihnutého jedinca. Výraznejšie sú u žien. 

Virilizácia je rozvoj druhotných mužských pohlavných znakov u žien, ako napr. zhrubnutý 

hlas, hypertrofia klitorisu, zvýraznenie muskulatúry, hirzutizmus a hypertrichóza. Hirsutizmus 

je nadmerné ochlpenie mužského typu u žien (ochlpenie ohanbia vybieha až smerom k pupku, 

na tvári sa objavujú chĺpky až fúzy, vypadávanie vlasov, vlasová hranica na čele ustupuje 

a objavujú sa kúty). Hypertrichóza označuje zvýšené ochlpenie kdekoľvek na tele. 

Zvýšená tvorba androgénov je dôsledkom enzymopatií steroidogenézy a virilizujúcich 

nádorov kôry nadobličky.  

 

1) Prenatálna forma (kongenitálna adrenálna hyperplázia, KAH) 

Je to autozomálne recesívne ochorenie, v ktorom je postihnutý niektorý z enzýmov biosyntézy 

kortizolu a tým je produkcia kortizolu trvale nedostatočná. Hypokortizolémia vyvolá 
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mechanizmom negatívnej spätnej väzby kompenzačne zvýšenú sekréciu ACTH, ktorý pri 

dlhodobom pôsobení na nadobličku zapríčiní vznik hyperplázie adrenokortexu a súčasne 

ďalej akcentuje steroidogenézu. Pred enzýmovou poruchou sa hromadia prekurzorové 

steroidy kortizolu, z ktorých časť patrí k prekurzorom nadobličkových androgénov (napr. 17-

hydroxyprogesterón). Prekurzory a nadobličkové androgény sa tak trvale produkujú vo 

zvýšenej miere, čo sa klinicky prejaví vznikom virilizácie (Obr. 5).  

Najčastejšou príčinou KAH je defekt enzýmu steroidogenézy 21-hydroxylázy. Klinicky sa 

prejavuje v dvoch variantoch. V 70% prípadov ide o jednoduchú virilizáciu, v ktorej 

enzýmový defekt je prítomný v zona fasciculata a v zona reticularis. Ide o ľahší variant, ktorý 

sa klinicky prejavuje rôznym stupňom virilizácie.  U neliečených dievčat sa postupne vyvinie 

klinický obraz ženského pseudohermafroditizmu. U chlapcov môže vzniknúť nepravá 

predčasná puberta. 30% prípadov pripadá na virilizáciu s depléciou sodíka, pri ktorej je 

postihnutá nielen zona fasciculata a zona reticularis, ale aj zona glomerulosa. Pri defekte 21-

hydroxylázy v zona glomerularis viazne tvorba 11-deoxykortikosterónu a tým aj tvorba 

aldosterónu (obr. 5). Kompenzačne zvýšená aktivita renínu tak nezabráni vzniku 

hyponatrémie, hypovolémie, metabolickej acidózy a hyperkalémie už niekoľko dní po 

narodení. Dehydratácia, arteriálna hypotenzia a šok je u novorodencov život ohrozujúcim 

stavom.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 5. Zvýšená tvorba androgénov a ich prekurzorov pri deficite enzýmu 21-hydroxylázy 

u kongenitálnej adrenálnej hyperplázie 

 

Defekt enzýmu steroidogenézy 11β-hydroxylázy sa klinicky prejavuje ako virilizácia 

s retenciou sodíka. Postihnutý enzým je prítomný v zona fasciculata a v zona glomerulosa. 
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V zona fasciculata viazne tvorba kortizolu z 11-deoxykortizolu. Nízke hladiny kortizolu vedú 

mechanizmom negatívnej spätnej väzby k zvýšenej sekrécii ACTH. Trvale zvýšená 

koncentrácia ACTH v krvi stimuluje tvorbu prekurzorov biosyntézy kortizolu, ktoré sa 

hromadia pred enzýmovým defektom a sú substrátom pre zvýšenú tvorbu nadobličkových 

androgénov. U postihnutého sa prejaví virilizácia. V zona glomerulosa následkom deficitu 

11β-hydroxylázy viazne premena 11-deoxykortikosterónu na kortikosterón, a tým aj syntéza  

aldosterónu. V dôsledku toho sa deoxykortikosterón hromadí pred enzýmovým blokom a jeho 

koncentrácia v krvi je trvale zvýšená. Preto jeho mineralokortikoidný účinok, aj keď je slabý, 

sa prejaví zvýšenou retenciou sodíka a vody, ako aj exkréciou draslíka. Napriek nízkej 

koncentrácii aldosterónu a renínu v krvi vznikne hypernatrémia, hypervolémia, artériová 

hypertenzia, hypokaliémia a metabolická alkalóza.  Vzhľadom na potrebu včasnej diagnostiky 

a terapie KAH, je toto ochorenie zaradené do novorodeneckého skríningu zo „suchej kvapky 

krvi“. 

 

II) Postnatálna forma 

Je zapríčinená nadmernou produkciou androgénov virilizujúcim adrenálnym adenómom alebo 

karcinómom. Ochorenie môže vzniknúť v detskom veku alebo v dospelosti. V klinickom 

obraze sa príznaky virilizácie prejavia v závislosti od pohlavia a veku postihnutej osoby. 

 

Hypofunkcia nadobličkovej kôry (hypokorticizmus, adrenokortikálna insuficiencia) 

Na rozdiel od adrenálnej hyperfunkcie býva adrenokortikálna insuficiencia generalizovaná, tj. 

sprevádzaná deficitom všetkých hormónov kôry nadobličky. Podľa priebehu môže byť 

adrenálna insuficiencia chronická alebo akútna. Hypokorticizmus sa rozdeľuje na primárny 

(periférny), sekundárny a terciárny (centrálny).  

 

• Primárny chronický hypokorticizmus (Addisonova choroba) 

Ochorenie postihuje postupnou deštrukciou všetky tri zóny kôry oboch nadobličiek 

s nasledovným deficitom všetkých troch typov kortikosteroidov. V 70% prípadov ide 

o autoimunitnú adrenalitídu. Protilátky sú najčastejšie namierené proti 21-hydroxyláze. 

Zvyšných 30% je následkom predchádzajúcej tuberkulózy nadobličky (kalcifikácie), príp 

inými infekciami alebo bilaterálnymi metastázami. Adrenálna insuficiencia môže vzniknúť aj 

pri dlhodobej liečbe liekmi (napr. ketokonazol), ktoré blokujú syntézu steroidných hormónov.  

Klinický obraz vyvinutej Addisonovej choroby tvoria príznaky, ktoré vyplývajú z nedostatku 

všetkých troch typov kortikoidných hormónov nadobličiek, ako aj kompenzačnej 
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hypersekrécie ACTH. Adrenálna insuficiencia dlho prebieha latentne, keďže klinické 

príznaky sa trvalo prejavia až pri deštrukcii 90% kôry. Prvé príznaky sa však môžu zachytiť 

počas záťažových situácií. U postihnutého sa postupne rozvíjajú nešpecifické príznaky ako 

celková unaviteľnosť, slabosť, anorexia, nauzea, vomitus a chudnutie. Nízka koncentrácia 

kortizolu v krvi vedie k vzniku hypoglykémie, zníženej odolnosti voči infekciám a stresovým 

situáciam. Nedostatok aldosterónu je príčinou vzniku hyperkalémie a hyponatrémie, ktorá 

vyvolá artériovú hypotenziu. Najnápadnejším príznakom Addisonovej choroby je 

generalizovaná hyperpigmentácia. Je spôsobená zvýšenou sekréciou ACTH, hormónu 

stimulujúceho melanocyty a β-lipoproteínu, ktoré sa tvoria zo spoločného prekurzora 

proopiomelanokortínu a pôsobia stimulačne na melanocyty (obr. 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 6. Zjednodušená schéma tvorby ACTH, hormónu stimulujúceho melanocyty (MSH) 

a β-lipoproteínu zo spoločného prekurzora proopiomelanokortínu v hypofýze 

 

Hyperpigmentované sú nielen miesta vystavené svetlu, tlaku a iritácii, ale aj kožné ryhy na 

dlaniach a jazvy. Hnedasté až modrofialové tzv. grafitové škvrny sa tvoria na bukálnej, 

vaginálnej a rektálnej sliznici. Nedostatočná tvorba androgénov sa prejaví len u žien 

vzhľadom na to, že nadobličky sú u nich hlavným zdrojom androgénov. Typickým je úbytok 

axilárneho a pubického ochlpenia a strata libida.  

 

• Akútna adrenokortikálna insuficiencia (Addisonova kríza)   

Ide o život ohrozujúci stav, pri ktorom akútne zlyhávajú funkcie kôry nadobličky. Môže 

vzniknúť z Addisonovej choroby počas stresových situácií (operácia, úraz, infekcia), ako aj 

rýchlym ukončením dlhodobej glukokortikoidnej farmakoterapie. Deštrukcia adrenokortexu 

môže byť vyvolaná akútnou hemorágiou do nadobličiek (komplikácia antikoagulačnej terapie, 
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Waterhouse-Friderichsenov syndróm pri meningokokovej sepse) alebo ischémiou 

(mikroembólie pri sepse, trombóza nadobličkovej vény). 

Klinické príznaky sa môžu vyvinúť za niekoľkých dní alebo hodín. Pacient je nepokojný, 

intenzívne vracia a má hnačky. Objavujú sa tak príznaky dehydratácie ako hypotenzia 

s kompenzačnou tachykardiou. Nastáva dehydratačný šok, ktorý je príčinou renálnej 

insuficiencie. Nakoniec pacient upadá do kómy. Laboratórne je prítomná hyponatrémia, 

hyperkalémia, metabolická acidóza a hyperazotémia. 

 

• Sekundárny a terciárny chronický hypokorticizmus  

Príčinou centrálneho hypokorticizmu môže byť lézia v hypotalamo-hypofýzovej oblasti 

(nádor, infekcia, úraz, popôrodná nekróza hypofýzy pri Sheehanovom syndróme) alebo 

iatrogénny útlm sekrécie CRH a ACTH v dôsledku dlhodobej terapie glukokortikoidmi. 

Náhle vysadenie liečby sa klinicky prejaví ako akútna adrenokortikálna insuficiencia. Znížená 

koncentrácia ACTH v krvi vedie ku hypokortizolémii. Tvorba aldosterónu je neovplyvnená, 

pretože je regulovaná renín-angiotenzínovým systémom.  

2.2.2 Dreň nadobličky 

Dreň nadobličky je súčasť sympatikového nervového systému. Tvoria ju chromafinné 

modifikované postgangliové bunky bez dendritov a axónov, ktoré sú inervované 

pregangliovými vláknami. Dreň nadobličky tak v skutočnosti predstavuje sympatikové 

ganglion. Hlavným produktom chromafinných buniek je adrenalín spolu s noradrenalínom, 

ktoré na rozdiel od katecholamínov produkujúcich sa v periférnom sympatikovom systéme 

účinkujú aj na bunky a tkanivá, ktoré nie sú priamo inervované.  

 

Syntéza a regulácia sekrécie katecholamínov 

Chromafinné bunky drene nadobličky vychytajú cirkulujúci prekurzor tyrozín, z ktorého sa 

postupnou konverziou tvorí noradrenalín, ale najmä adrenalín. Oba sú potom uskladnené 

v chromafinných zrnkách.  

Stimulom pre vyplavenie katecholamínov je vyplavenie acetylcholínu v dôsledku stresového 

podnetu z pregangliových vláken, ktoré inervujú chromafinné bunky drene nadobličky. 

 

Fyziologické účinky katecholamínov 

Počas stresovej reakcie katecholamíny v priebehu sekúnd reagujú ako prvé na záťažovú 

situáciu v rámci zachovania homeostázy organizmu. Ich účinky na viaceré systémy sa líšia 
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v závislosti od naviazania na rôzne typy adrenergných receptorov. Okrem priameho 

a nepriameho zabezpečenia energetických substrátov, mobilizujú ich transport 

prostredníctvom stimulácie kardiovaskulárneho systému najmä do mozgu, srdca a svalov na 

úkor ostatných orgánov a systémov. 

 

2.2.2.1 Patofyziológia drene nadobličiek 

Hyperfunkcia drene nadobličky 

Najvýznamnejším ochorením drene nadobličiek je feochromocytóm. Je to neuroendokrinný 

tumor pochádzajúci najčastejšie z chromafinných buniek drene nadobličky alebo 

z extraadrenálneho chromafinného tkaniva (paraganglióm), ktoré produkujú nadmerné 

množstvo katecholamínov. Sekréciu katecholamínov z nádoru môžu vyvolať rôzne záťažové 

situácie psychického a fyzikálneho  charakteru (bolesť, námaha, teplo, chlad). Podnetom 

môže byť aj kašeľ, zmena polohy, jedlo, lieky, prípadne fajčenie. Dôsledkom je nadmerná 

stimulácia -adrenergných receptorov cievnej steny, tj. vazokonstríkčný účinok 

katecholamínov a vznik sekundárnej artériovej hypertenzie.  

Feochromocytóm je známy ako "10% tumor" vzhľadom na to, že 10% tumorov je malígnych, 

10% lokalizovaných v nadobličke bilaterálne, 10% lokalizovaných extraadrenálne, 10% 

postihuje deti, 10% má pozitívnu rodinnú anamnézu, 10% býva súčasťou mnohopočetnej 

neuroendokrinnej neoplázie (MEN) syndrómov.  

Podľa toho, či hypersekrécia katecholamínov má kontinuálny alebo intermitentný charakter, 

rozlišuje sa paroxyzmálna a trvalá artériová hypertenzia. Záchvatovitá hypertenzia (asi 40% 

prípadov) je sprevádzaná najčastejšie prudkými bolesťami hlavy, silným potením 

a palpitáciami. Ďalšími príznakmi môže byť nauzea, vracanie, dyspnoe, porucha vízu, pocit 

slabosti a strach zo smrti. Tlak môže dosiahnuť hodnoty až 300/150 torrov. Záchvat obyčajne 

ustúpi do 30 minút. U veľkého počtu pacientov sa priamym vplyvom katecholamínov 

a súčasne vplyvom hypertenzie na srdcový sval vyvíja hypertrofická kardiomyopatia. 

Laboratórne sú zvýšené hladiny katecholamínov a ich metabolitov v krvi a v moči. 

Najjednoduchšie je stanovenie kyseliny vanilmandľovej (tvorí takmer polovicu degradačných 

metabolitov katecholamínov) a metanefrínov v moči zbieranom počas alebo ihneď po 

záchvate v prípade paroxyzmálnej hypertenzie. 
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2.3 Štítna žľaza 

Jana Kerlik 

 

Štítna žľaza patrí medzi najväčšie žľazy ľudského tela (10-20g). Je tvorená dvomi lalokmi, 

ktoré sú spojené telom (istmom) na prednej strane krku. Tvoria ju folikuly, ktoré pozostávajú 

z jednej vrstvy folikulárnych (tyreocyty) a parafolikulárnych buniek. Vnútro folikúl vypĺňa 

koloid secernovaný folikulárnymi bunkami. Štítna žľaza má dva zásadne odlišné systémy 

hormonálnej sekrécie. Folikulárne bunky tvoria dva hlavné hormóny, a to tyroxín 

(tetrajódtyronín, T4) a trijódtyronín (T3). Parafolikulárne bunky tvoria kalcitonín regulujúci 

metabolizmus vápnika. 

Syntéza hormónov štítnej žľazy  

Jodidové a sodíkové ióny sa spolu vychytávajú aktívnym transportom sprostredkovaným tzv. 

sodíkovo-jodidovým symportérom na bazolaterálnej membráne folikulárnych buniek (obr. 1). 

V apikálnej membráne sa nachádza enzým tyreoperoxidáza, ktorá za prítomnosti peroxidu 

vodíka oxiduje vychytaný jodid na jód a ten súčasne naväzuje na tyrozínové zvyšky na 

molekule tyreoglobulínu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 1. Zjednodušená schéma vychytávania jodidu (I
−
) a syntézy tyroxínu (T4) a trijódtyronínu (T3) vo 

folikule štítnej žľazy (NIS - sodíkovo-jodidový symportér,  

Tg – tyreoglobulín) (prevzaté z http://www.nap.edu/openbook.php?record_id=11202&page=37, 

upravené) 
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Tyreoglobulín sa syntetizuje v tyreocytoch a je secernovaný do lumenu folikulu. Priamo na 

jeho molekule prebieha biosyntéza hormónov jódovaním tyrozínových zvyškov. Podľa počtu 

atómov jódu vzniká monojódtyrozín (MIT) a dijódtyrozín (DIT). Spojením dvoch molekúl 

DIT vzniká T4 a spojením MIT a DIT vzniká T3 (obr. 2).  

Tieto hormóny sú ako súčasť tyreoglobulínu uskladnené v koloide lumenu folikula. 

Pôsobením tyreotropného hormónu (TSH) prebieha pinocytóza kvapiek koloidu z lumenu 

folikulu do cytoplazmy folikulárnych buniek. Tu pod vplyvom TSH prebieha neustála 

proteolýza tyreoglobulínu a uvoľnené hormóny sa secernujú do cirkulácie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 2. Konjugáciou molekúl monojódtyrozínu (MIT) a dijódtyrozínu (DIT) účinkom tyreoperoxidázy 

sa tvoria tzv. jódtyroníny; spojením dvoch DIT vzniká tyroxín, spojením jedného MIT a DIT 

vzniká trijódtyronín 

(prevzaté z http://img.tfd.com/mgh/ceb/thumb/696000SX.jpg, upravené) 

Štítna žľaza secernuje najmä T4 (70–90 %) a menej T3. T4 ako prohormón je účinkom dejodáz 

v cytoplazme buniek periférnych orgánov (najmä pečeň, obličky) a tkanív metabolizovaný na 

8x účinnejší T3 a metabolicky neúčinný reverzný trijódtyronín (rT3) (obr. 3).  

 

 

Obrázok 3. Schéma dejodácie tyroxínu 

5-dejodáza 5’-dejodáza 

Tyroxín 

Trijódtyronín Reverzný trijódtyronín 

5-dejodáza 5‘-dejodáza 
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Centrálna nervová sústava ako hlavné cieľové tkanivo pre hormóny štítnej žľazy má navyše 

špecifický typ dejodázy, ktorá zabezbečuje intracelulárnu tvorbu T3 z T4. Centrálna nervová 

sústava je tak je nezávislá od kolísania plazmatickej hladiny T3. Za fyziologických okolností 

približne 20% cirkulujúceho T3 vzniká v štítnej žľaze a až 80% dejodáciou v periférnych 

tkanivách. Keďže dejodázy obsahujú selén, konverzia T4 na T3 je pri deficite selénu porušená. 

Aktivita dejodáz ovplyvňuje množstvo T3 a rT3. Pri ochoreniach so zníženým kalorickým 

príjmom (chronické infekcie, šokové stavy, malignita, podvýživa, pečeňová cirhóza, srdcové 

zlyhanie) sa zvyšuje aktivita 5-dejodázy (obr. 3), čo sa prejaví poklesom T3 a zvýšením rT3. 

Avšak funkcia štítnej žľazy ostáva normálna, lebo dané zmeny sú dôsledkom 

hypometabolizmu a majú pravdepodobne ochranný charakter proti metabolickej aktivite T3. 

Tento stav sa nazýva syndróm nízkeho T3.  

 

Transport hormónov štítnej žľazy v krvi a ich metabolizmus  

T4 ako neúčinný prohormón predstavuje cirkulujúcu zásobu pre tvorbu aktívneho T3 

v periférnych tkanivách. Hydrofóbne hormóny T4 a T3 cirkulujú v krvi naviazané na 

plazmatické väzobné proteíny. Za fyziologických podmienok približne 75% celkového T4 sa 

viaže na tyroxín viažúci globulín (thyroxine-binding globulin, TBG), 15% na transtyretín 

(prealbumín) a zvyšok na albumín. Len malá voľná frakcia hormónu (0,03% T4 a 0,3% T3) je 

biologicky aktívna, tj. prechádza do cieľových buniek a tiež inhibuje hypofyzárnu sekréciu 

tyreotropného hormónu. Dynamická rovnováha medzi viazanou a voľnou frakciou závisí od 

koncentrácie väzobných proteínov, pH, teploty a rozličných iónov. TBG sa tvorí 

predovšetkým v pečeni. Jeho hladiny zvyšujú estrogény (antikoncepcia, tehotenstvo) 

a znižujú glukokortikoidy (kortikoidná terapia, Cushingov syndróm). Koncentrácia voľného 

tyroxínu v sére najlepšie odzrkadľuje funkčný stav štítnej žľazy. Neovplyvní ju koncentrácia 

bielkovín viažúcich tyroxín v sére, ani faktory meniace ich koncentráciu.  

Najdôležitejšiu cestu odbúrania štítnožľazových hormónov predstavuje dejodácia a 

konjugácia. Dejodácia je viackrokový proces, pri ktorom sa uvoľnuje jód za vzniku di-, 

monojódtyronínov. V pečeni sa T4 a T3 inaktivujú konjugáciou na glukuronáty a sulfonáty, 

ktoré sa vylučujú žlčou do stolice.  

 

Regulácia tvorby hormónov štítnej žľazy 

Činnosť štítnej žľazy je regulovaná hypotalamo-hypofýzovým systémom. V hypotalame sa 

tvorí tyreoliberín (thyrotropin-releasing hormone, TRH), ktorý v adenohypofýze stimuluje 
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tvorbu tyreotropného hormónu (thyroid-stimulating hormone, TSH). Charakter sekrécie TSH 

je pulzový a vykazuje cirkadiánnu variáciu s maximom vo večerných a s minimom v ranných 

hodinách. TSH sa viaže na membránové receptory folikulárnych buniek a stimuluje sekréciu 

hormónov štítnej žľazy. Vysoká hladina T4 a T3 potláča mechanizmom spätnej väzby tvorbu 

TSH (hypertyreóza) a nízka hladina ju stimuluje (hypotyreóza).  

Fyziologické účinky hormónov štítnej žľazy 

Po vstupe tyreoidálnych hormónov do buniek sa podstatná časť prohormónu T4 konvertuje na 

T3. T3 sa podobne ako iné steroidné hormóny (kortikosteroidy, pohlavné hormóny) po väzbe 

na cytoplazmatické receptory transportuje do jadra, kde ovplyvňuje expresiu špecifických 

génov DNA kódujúcich rôzne druhy bielkovín (enzýmy, receptory, hormóny). Boli však 

popísané aj negenómové účinky, tj. nezávislé od jadrových receptorov.  

Štítna žlaza produkuje hormóny, ktoré ovplyvňujú funkciu všetkých tkanív, čo vyplýva 

z výrazných porúch všetkých orgánov a funkcií pri ochoreniach štítnej žľazy. Tyreoidálne 

hormóny majú na starosť predovšetkým látkovú premenu – metabolizmus. To znamená, že 

ovplyvňujú celý proces od absorbovania potravy po získanie energie a látok potrebných pre 

vývoj, rast a správnu činnosť organizmu.T4 a T3 zvyšujú spotrebu kyslíka v organizme 

(bazálny metabolizmus) ako aj produkciu tepla. Aktivita štítnej žľazy významne ovplyvňuje 

vývoj centrálnej nervovej sústavy. U hypotyroidných detí sa abnormálne vyvíjajú synaptické 

spojenia, myelinizácia je porušená a mentálny vývoj je oneskorený. Periférny nervový systém 

je tiež ovplyvnený, čo sa prejavuje zmenou reakčnej doby napínacích reflexov Achillovej 

šľachy pri ochoreniach štítnej žľazy. Štítnožľazové hormóny zvyšujú počet a afinitu β-

adrenergných receptorov v srdci a zvyšujú tak citlivosť na inotropné a chronotropné účinky 

katecholamínov. Hormóny štítnej žľazy stimulujú tvorbu enzýmov potrebných pre 

glukoneogenézu, lipolýzu a proteolýzu. Urýchlená resorpcia sacharidov po jedle vedie pri 

hypertyreóze k rýchlemu vzostupu glykémie, ktorá môže presiahnuť obličkový prah pre 

glukózu. Zníženie cholesterolu v krvi je pravdepodobne následkom zvýšenej tvorby 

receptorov pre  „low-density“ lipoproteíny v pečeni. Proteokatabolizmus je jednou z príčin 

svalovej slabosti pri hypertyreóze. Hormóny štítnej žľazy sú nevyhnutné pre normálny rast 

a pre zrenie skeletu. U hypotyreóznych detí  je kostný rast spomalený a uzatváranie 

epifyzárnych štrbín sa oneskoruje. T4 a T3 okrem iného potencujú účinok rastového hormónu 

na tkanivá.  
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2.3.1 Patofyziológia štítnej žľazy 

Ochorenia štítnej žľazy sú najčastejšími endokrinopatiami a majú niekoľko spoločných 

chrakteristík: 1. vyšší výskyt u žien 2. pozitívna rodinná anamnéza, 3. združovanie s inými 

autoimunitnými ochoreniami (diabetes mellitus 1. typu, vitiligo, autoimunitná Addisonova 

choroba, perniciózna anémia) 

 

2.3.1.1 Struma 

Je definovaná ako každé viditeľné alebo hmatné zväčšenie štítnej žľazy, ktorého príčinou 

môžu byť rôzne ochorenia od zápalov cez hypo- a hypertyreózu až po malignitu. Struma 

môže byť difúzna alebo nodózna. Struma simplex (netoxická eufunkčná struma) je názov 

pre normofunkčnú štítnu žľazu. Donedávna platil názor, že normálnou je každá nehmatná 

žľaza. Vzhľadom na ovplyvnenie výsledkov palpácie hypertrofiou krčných svalov a 

množstvom tuku je dnes základná diagnostika založená na ultrasonografii. Príčinou strumy 

simplex je situácia, kedy organizmus trpí nedostatkom hormónov štítnej žľazy. Tento 

nedostatok je najčastejšie podmienený zníženým príjmom jódu v potrave najmä v období pri 

prechodne zvýšených nárokoch na tvorbu hormónov (puberta, tehotenstvo). Okrem toho 

tvorba, účinok a degradácia môže byť ovplyvnená napr. strumigénmi rastlinného pôvodu 

(kapusta). Endemická struma sa vyskytuje u viac ako 10% dospelého obyvateľstva vo 

vyšetrovanej oblasti. Pri nízkom prívode jódu sa znižuje koncentrácia T4 a zvyšuje sa 

koncentrácia TSH v sére. Koncentrácia T3 v sére je normálna, alebo sa len mierne zvyšuje. 

Dlhodobé zvýšenie TSH vyvoláva hypertrofiu a hyperpláziu štítnej žľazy. Vzhľadom na 

potrebný vyšší prísun jódu počas gravidity sa v dôsledku jeho nedostatku v endemickej oblasti 

vyskytuje vrodená hypotyreóza. Ak sa nelieči, vyvolá endemický kretenizmus (novorodenecká 

struma, porucha intelektu, dysartria). Ide o narušenie vývoja centrálnej nervovej sústavy 

počas intrauterinného života následkom nízkej hladiny T4 u matky. Jódová profylaxia, tj. 

jodidovanie kuchynskej soli významne zredukovalo tento problém v mnohých krajinách 

vrátane Slovenska.  

 

2.3.1.2 Hyperfunkcia štítnej žľazy (hypertyreóza, tyreotoxikóza) 

Je to syndróm charakterizovaný zvýšenou sekréciou tyreoidálnych hormónov a súčasnou 

odpoveďou periférnych tkanív na túto zvýšenú sekréciu. Táto definícia zohľadňuje 

skutočnosť, že nie každé zvýšenie hladiny tyreoidálnych hormónov v krvi je známkou 

tyreotoxikózy (napr. zvýšené hladiny TBG familiárne alebo po estrogénoch v tehotenstve).  
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• Imunogénna tyreotoxikóza (Gravesova-Basedowova choroba, G-B choroba) 

Je najčastejšou príčinou tyreotoxikózy. Postihuje najmä ženy v mladom veku. Jej príčinou je 

tvorba protilátok proti receptorom TSH, ktoré stimuláciou TSH receptorov vyvolávajú 

neregulovanú hypersekréciu tyreoidálnych hormónov. Vysoká hladina T4 a T3 inhibuje 

sekréciu TSH z hypofýzy do takej miery, že jeho hladina je paradoxne veľmi nízka. Protilátky 

sa viažu aj na iné tkanivá, predovšetkým v retroorbitálnom priestore na očné svaly 

(endokrinná orbitopatia – exoftalmus), na podkožné tkanivo podkolenia (pretibiálny 

myxedém), rúk a nôh (akropachia).   

Prejavy ochorenia sú dôsledkom nadbytku tyreoidálnych hormónov a autoimunitného 

postihnutia orgánov. Postihnutý je celý organizmus. Klinický obraz G-B choroby typicky 

zahŕňa strumu, tachykardiu a exoftalmus. Struma je difúzneho charakteru, vysoko 

vaskularizovaná. Hypermetabolizmus postihuje rad orgánov, ktoré sa označujú 

mnemotechnickými písmenami (podľa Šilinkovej  klasifikácie): K – teplá a vlhká koža, jemné 

a riedke vlasy, lámavé nechty; L (labor) -  únavnosť podmienená tyreotoxickou myopatiou, 

svalové atrofie; M (metabolické prejavy) – úbytok váhy napriek zvýšenému kalorickému 

príjmu, zvýšená črevná peristaltika (častá redšia stolica, nie hnačky a zhoršená resorpcia živín 

a minerálov), rozvoj osteoporózy; N (nervové a psychické príznaky) – jemný tras prstov, 

zvýšená reaktivita šľachových reflexov, nervozita, anxiozita, agresívne správanie; O (obehové 

príznaky) – sínusová tachykardia prítomná v pokoji aj v spánku, fibrilácia predsiení, arytmie, 

tyreotoxická kardiomyopatia; P (protrúzia) – endokrinná orbitopatia v dôsledku nadbytku 

tyreoidálnych hormónov, napr. retrakcia viečok, zvýšený lesk očí. Autoimunitné postihnutie 

orgánov zahŕňa najčastejšie oftalmopatiu (exoftalmus a lagoftalmus, postihnutie okohybných 

svalov – dvojité videnie), menej často dermatopatiu (podkožná infiltrácia - pretibiálny edém) 

a akropachiu (paličkovité zdurenie posledných článkov prstov, novotvorba kosti).  

 

• Toxický (autonómny) adenóm 

Ide o hypertyreózu na podklade zvýšenej sekrécie tyreoidálnych hormónov z autonómneho 

adenómu štítnej žľazy a následne potlačenej sekrécie TSH z hypofýzy. Na rozdiel od G-B 

choroby, je toxický adenóm chorobou vyššieho veku bez ohľadu na pohlavie.  

Klinické príznaky sú podobné ako u G-B choroby, no vzhľadom na výskyt u starších ľudí,  

prevládajú oligosymptomatické symptómy, predovšetkým kardiálneho charakteru. Na rozdiel 

od G-B choroby sa palpačne sa zisťuje uzlovitá struma a nikdy nebýva prítomný exoftalmus. 
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• Tyreotoxická kríza 

Vzniká pri vystupňovaní príznakov hypertyreózy do takej miery, že ohrozujú života človeka. 

Príčinou môže byť neliečená alebo nesprávne liečená hypertyreóza, prípadne pridruženie 

ďalšieho ochorenia (akútna infekcia, trauma), fyzickej alebo psychickej záťaže. 

V klinickom obraze dominuje výrazná tachykardia (viac ako 150/min), nepokoj, tras, stúpa 

telesná teplota, môže byť prítomná nauzea, vracanie, dehydratácia až porucha vedomia.  

 

2.3.1.3 Hypofunkcia štítnej žľazy (hypotyreóza) 

Ide o syndróm zníženej funkcie štítnej žľazy s nedostatočnou sekréciou tyreoidálnych 

hormónov. Príčiny môžu byť rozmanité, prejavy sú však rovnaké. Postihuje najmä staršie 

ženy. Podľa obdobia vzniku sa rozoznáva hypotyreóza dospelých a kongenitálna hypotyreóza. 

 

• Hypotyreóza dospelých 

I) Primárna (periférna) hypertyreóza  

Najčastejšou príčinou je chronická autoimunitná lymfoidná tyreoitída (Hashimotova 

choroba). Vzniká na podklade autoimunitného zápalu, pri ktorom sa protilátky proti 

tyreoperoxidáze tvoria v lymfocytoch infiltrujúcich štítnu žľazu. K hypotyreóze tiež dochádza 

po strumektómii alebo po terapii rádiojódom bez predchádzajúcej substitučnej terapie, a to 

pre hypertyreózu alebo malignitu.   

Hypotyreóza sa vyznačuje zníženou produkciou tyreoidálnych hormónov s následnými 

poruchami funkcií periférnych orgánov z ich nedostatku a kompenzačne zvýšenou sekréciou 

TSH. Ochorenie sa vyvíja postupne v priebehu mesiacov až rokov. Pre hypotyreózu je 

charakteristický oligosymptomatický výskyt obtiaží, čo znamená, že aj laboratórne ťažká 

hypotyreóza má len nenápadný a chudobný klinický obraz. Rozvinutému ochoreniu často 

predchádza subklinická (latentná) hypotyreóza, kedy sa zisťujú vyššie hladiny TSH, ale 

prítomné sú ešte fyziologické hladiny T4 a T3 bez rozvinutých klinických príznakov.  

Subjektívne príznaky rozvinutej hypotyreózy zahŕňajú únavu, zníženú výkonnosť 

a predovšetkým zimomravosť. Postihnutý ma sklon k zabúdaniu, k depresii a strate záujmov. 

V dôsledku hypometabolizmu je znížená syntéza a odbúravanie bielkovín, sacharidov a tukov 

ako aj retencia tekutín.  Dochádza k ukladaniu mukopolysacharidov vo svaloch vrátane 

myokardu a v koži. Myxedém označuje tuhý voskovitý opuch podkožného väziva, ktorý 

vzniká hromadením najmä mukopolysacharidov, ako aj proteínov, retenciou vody a sodíka. 

Po zatlačení prstom nevzniká jamka. Myxedém sa vyskytuje typicky na tvári (myxedémová 

facies) a perimaleolárne. Koža je suchá a olupuje sa. V pokročilých štádiách nastáva rozpad 
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svalových vláken a vzniká hypotyreózna myopatia. V krvi je zvýšená koncentrácia 

cholesterolu a triacylglycerolov. Je sklon k nadváhe (prírastok hmotnosti maximum 5-8 kg, 

nie morbídna obezita). Časté sú úporné zápchy. Z nervových príznakov je typické spomalenie 

reflexov. Hypotyreózna kardiomyopatia spolu s perikardiálnym výpotkom vedie k obrazu 

„myxedémového srdca“. Je prítomná bradykardia. Urýchľuje sa rozvoj sklerotických 

cievnych zmien a vznik ischemickej srdcovej choroby. Objavuje sa pleurálny výpotok 

a ascites. Myxedémové srdce vedie nakoniec k srdcovému zlyhaniu, ktoré je sprevádzané 

arytmiami a niekedy tachykardiou, čo kontrastuje s predchádzajúcou bradykardiou.  

 

II) Sekundárna (centrálna) hypertyreóza 

Príčina je v porušenej regulácii tvorbe a sekrécii tyroidálnych hormónov. Patrí sem 

hypofýzová hypotyreóza (nedostatok TSH pri adenóme hypofýzy, pri panhypopituitarizme) a 

hypotalamická hypotyreóza (nedostatok TRH pri lézii hypotalamu). 

V klinickom obraze sa nevyskytuje myxedém. 

 

• Kongenitálna hypotyreóza 

Vzniká v dôsledku nedostatočného zásobenia organizmu tyroidnými hormónmi, prenatálne 

alebo hneď po narodení. Kretenizmom sa označuje hypotyreóza u novorodencov spojená s 

ireverzibilnými zmenami kostry a predovšetkým centrálneho nervového systému. Z 

etiologického hľadiska môže byť vznik kongenitálnej hypotyreózy vyvolaný morfologickou 

anomáliou štítnej žľazy (hypoplázia, aplázia, rudimentárna ektopická štítna žľaza), funkčnou 

poruchou biosyntézy hormónov štítnej žľazy, ťažkým deficitom jódu v gravidite, liečbou 

tyreostatikami alebo veľkými dávkami jódu.  

Rozlišuje sa endemický a sporadický kretenizmus. Endemický kretenizmus bol v minulosti 

častý v oblastiach s nedostatkom jódu. Príčinou je dlhodobý ťažký deficit jódu u matky, 

menší podiel sa pripisuje nadmernému prívodu strumigénov v potrave matky počas 

tehotenstva. Sporadický kretenizmus sa vyskytuje bez strumy (vrodená hypoplázia, aplázia, 

ektopická štítna žľaza) alebo so strumou (geneticky podmienená porucha biosyntézy 

hormónov štítnej žľazy).  

V klinickom obraze kretenizmu je prítomný narušený telesný vývoj a duševná zaostalosť. Pre 

postihnutých novorodencov je charakteristická mierne zvýšená hmotnosť oproti priemerným 

hodnotám zdravých novorodencov, malá a veľká fontanela sú široko otvorené, hypotermia, 

chladná a suchá koža, nadmerná spavosť, chrapľavý plač, znížená chuť do jedenia, veľké 

prominujúce bruško, zväčšený jazyk a myxedémové črty tváre. Ťažký stupeň trvalej 
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hypotyreózy novorodencov je spojený s ireverzibilnými zmenami centrálnej nervovej sústavy, 

ktorého najtypickejším prejavom je retardácia mentálneho a somatického vývinu.  

Vzhľadom na to, že včasná substitučná terapia u novorodencov môže zabrániť vývoju 

kretenizmu, na Slovensku je zavedený celoštátny skríning kongenitálnej hypotyreózy zo 

„suchej kvapky krvi“ novorodencov.  

 

•  Myxedémová kóma 

Ide o vystupňovanie príznakov hypotyreózy do život ohrozujúceho stavu. Vzniká pri 

neliečenej alebo nesprávne liečenej hypotyreóze, kedy je chorý vystavený záťaži (operácia, 

trauma, infekcia. 

Znižuje sa telesná teplota (až pod 30 °C), dochádza k hypoventilácii so zvýšenou retenciou 

CO2. Nápadná je bradykardia. Chorý je extrémne ospalý a hlboký spánok prechádza až 

v komatózny stav. Hypotermia a hypokapnia vedú k srdcovým arytmiám, nakoniec 

k srdcovému zlyhaniu a zástave. 

 

2.3.1.4 Zápaly štítnej žľazy 

Predstavujú nehomogénnu skupinu chorôb s rôznou patogenézou a klinickým obrazom. Podľa 

časového priebehu sa delia na akútne, subakútne a chronické. 

 

• Akútna tyreoiditída 

Je pomerne vzácna. Infekcia sa šíri krvnou cestou (septické ochorenie) alebo prestupom z 

okolia (zápalové ložisko v ústnej dutine). Vyvolávajúcim činiteľom bývajú baktérie a to 

hlavne stafylokoky, streptokoky, pneumokoky.  

Klinicky sa prejavuje náhlym začiatkom, lokálnym začervenaním a bolestivosťou v oblasti 

štítnej žľazy, prípadne aj zväčšením okolitých lymfatických uzlín. Začiatok je sprevádzaný 

horúčkou a zvýšením laboratórnych ukazovateľov zápalu. Funkcia štítnej žľazy zostáva 

zachovaná. 

 

• Subakútna (de Quervainova) tyreoiditída 

Ide zväčša o vírusovú infekciu, ktorá nadväzuje na vírusové ochorenie horných dýchacích 

ciest. 

Príznaky infekcie zahŕňajú celkovú únavu, zvýšenú teplotu (do 38 °C) a tzv. chrípkové 

príznaky. Bolestivosť štítnej žľazy býva rôznej intenzity s iradiáciou do brady, ucha a zubov. 
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Štítna žľaza je zväčšená, tuhá, veľmi bolestivá na pohmat či pri prehĺtaní. Funkcia štítnej 

žľazy môže byť zvýšená, niekedy môže prejsť do hypofunkcie.  

 

• Chronická difúzna lymfoidná tyreoiditída (Hashimotova choroba) 

Je najčastejšou príčinou hypotyreózy ako aj strumy u žien. 

 

2.3.1.5 Nádory štítnej žľazy 

Vo všeobecnosti patria nádory štítnej žľazy medzi zriedkavejšie sa vyskytujúce, no spomedzi 

nádorov žliaz s vnútorným vylučovaním sú pomerne časté. Preto každý uzol štítnej žľazy 

treba považovať za nádor a zistiť jeho príčinu. 

  

• Benígne nádory 

Typickým benígnym nádorom štítnej žľazy je folikulárny adenóm, ktorý pochádza 

z folikulárnych buniek. Je solitárny, dobre opúzdrený a má jednotnú štruktúru.  

 

• Malígne nádory 

Zhubné nádory sa rozdeľujú na diferencované a nediferencované karcinómy. Väčšina 

karcinómov štítnej žľazy je diferencovaných. 

 

I) Diferencované karcinómy 

Diferencované karcinómy pochádzajú z folikulárnych (papilárny karcinóm a  folikulárny 

karcinóm) alebo parafolikulárnych buniek (medulárny karcinóm produkujúci kalcitonín). Pri 

papilárnom karcinóme folikulové bunky vytvárajú pretiahle papilovité útvary, kým pri 

folikulárnom karcinóme dobre rozoznať folikulovú štruktúru. Z etiologického hľadiska je 

dôležitým vyvolávajúcim faktorom terapeutické ožiarenie krčnej oblasti. Výskyt karcinómu je 

tiež spájaný s neliečenou autoimunitnou tyreoiditídou. Dôležitú úlohu zohrávajú genetické 

faktory. 

Diferencovaný karcinóm nevyvoláva celkové príznaky. Najčastejšie sa prejaví ako solitárny 

uzol tuhšej konzistencie. Rastie pomaly, nepozorovane, často sa zistí náhodne pacientom 

samotným napr. pri obliekaní či holení. Prípadne zväčšená struma vyvolá útlakom okolia 

mechanické ťažkosti. Zriedkavejšie na prítomnosť upozorní až prítomnosť metastázy (v 

kostiach, lymfatických uzlinách či pľúcach). Funkcia štítnej žľazy môže byť neporušená, ale 

aj znížená či zvýšená. Medulárny karcinóm býva súčasťou tzv. mnohopočetnej endokrinnej 
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neoplázie (multiple endocrine neoplasia, MEN). Tieto geneticky podmienené nádory 

postihujú viacero žliaz s vnútorným vylučovaním. 

 

II) Nediferencované karcinómy 

Anaplastický karcinóm vzniká malígnym zvratom diferencovaného karcinómu. Postihuje 

starších ľudí. Nápadný je rýchly rast nádorového uzla, ktorý môže počas pár týždňov 

niekoľkonásobne zväčšiť svoj objem. Prejavuje sa tak mechanickými obtiažami. Prerastá do 

okolia a rýchlo metastazuje. Funkcia štítnej žľazy môže ostať normálna aj pri rozsiahlom 

procese. 
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2.4 Prištítne telieska 

Jana Kerlik 

 

Dva páry prištítných teliesok sú uložené pri hornom a dolnom póle zadnej strany štítnej žľazy. 

Skladajú sa z hlavných buniek, ktoré produkujú parathormón a oxyfilných buniek, ktoré sú za 

normálnych okolností inaktívne. 

2.4.1 Vápnik a hormonálna regulácia jeho metabolizmu 

V ľudskom organizme sa asi 98% kalcia nachádza v skelete. Kalcium podieľajúce sa na 

mineralizácii je v rovnováhe s ionizovanou frakciou v extracelulárnej tekutine, pričom len 

malá časť je vymeniteľná (asi 0,5%). Hladina kalcia v extracelulárnej tekutine je konštantná 

(2,2-2,6 mmol/l). Kalcium sa vyskytuje v plazme v troch formách: 1. voľné ióny, 2. viazané 

na plazmatické bielkoviny (najmä albumín) a v malom množstve ako 3. difuzibilné komplexy. 

Aj keď je obsah vápnika v extracelulárnej tekutine len nepatrným zlomkom celkového 

vápnika nachádzajúceho sa v organizme, pre život jedinca je najdôležitejší a jeho ionizovaná 

frakcia je pre zachovanie a správnu činnosť radu orgánov kritická. Hladina ionizovanej 

frakcie v krvnom sére sa pohybuje v úzkom rozmedzí okolo 1,2 mmol/l (1,17-1,29 mmol/l). 

Ionizované kacium ovplyvňuje nervosvalovú dráždivosť, excitačný a vodivý systém srdca, 

zrážanlivosť krvi, permeabilitu bunkovej membrány, aktivitu mnohých enzýmových reakcií, 

energetický metabolizmus ako aj činnosť sekretorických žliaz. Ionizovaná frakcia vápnika sa 

považuje za jednu z dôležitých biologických konštánt, a preto je systémová homeostáza kalcia 

zaisťovaná mnohými regulačnými systémami, predovšetkým pomocou kalciotropných 

hormónov v gastrointestinálnom, renálnom a kostnom systéme. Tie isté mechanizmy sa 

podieľajú na regulácii metabolizmu fosfátu. Medzi kalcémiou a fosfatémiou je recipročný 

vzťah, tj. ak stúpne koncentrácia jedného iónu, klesne koncentrácia druhého. Oba ióny sa 

spolu účastnia mnohých biologických dejov a predstavujú dôležitú súčasť kostného tkaniva.  

Parathormón je najdôležitejším homeostatickým hormónom kalciového metabolizmu.  

Vyplavuje sa z hlavných buniek prištítnych teliesok pri poklese kalcémie. Je to hormón, ktorý 

pri poklese hladiny kalcia v krvi mobilizuje kalcium a fosfát z kostí. Resorpciu kostí stimuluje 

zvýšením aktivity a počtu osteoklastov. V obličkách zvyšuje spätnú resorpciu kalcia a znižuje 

spätnú resorpciu fosfátu. Zníženie spätnej tubulárnej resorpcie hydrogénkarbonátu zapríčiňuje 

miernu metabolickú acidózu, ktorá znižuje väzbu kalcia na proteíny. Parathormón pôsobí na 

hydroxyláciu vitamínu D v obličkách a zvyšuje vstrebávanie kalcia črevom prostredníctvom 
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aktívneho metabolitu vitamínu D. Pre pôsobenie parathormónu na črevo a kosť je nutná 

prítomnosť vitamínu D. 

Vitamín D sa pri zníženej koncentrácii kalcia, fosfátu a zvýšenej koncentrácii parathormónu 

v sére aktivuje v pečeni na kalcidiol a následne v obličkách na kalcitriol. Aktívne metabolity 

vitamínu D zvyšujú resorpciu kalcia a fosfátu v čreve a udržujú koncentráciu kalcia a fosfátu 

potrebnú pre mineralizáciu kosti.  

Kalcitonín sa produkuje v parafolikulárnych bunkách štítnej žľazy pri vzostupe koncentrácie 

kalcia v sére. Zvyšuje ukladanie kalcia v kostiach inhibíciou osteoklastickej aktivity. Zvyšuje 

exkréciu kalcia a fosfátu do moča. Inhibuje vstrebávanie kalcia v čreve. 

Zníženie koncentrácie kalcia v extracelulárnej tekutine prostredníctvom mechanizmu 

negatívnej spätnej väzby potláča tvorbu kalcitonínu a stimuluje tvorbu parathormónu 

a kalcitriolu. Pri vzostupe kalcémie je postup homeostatických pochodov opačný. 

Patofyziológia prištítnych teliesok  

2.4.2 Patofyziológia prištítnych teliesok 

2.4.2.1 Hyperfunkcia prištítnych teliesok (hyperparatyreóza) 

Je to patologický stav, pri ktorom je sekrécia parathormónu zvýšená. Rozlišuje sa primárna a 

sekundárna hyperparatyreóza.  

 

• Primárna hyperparatyreóza 

Primárna hypertyreóza je generalizovaná porucha kalciového, fosfátového a kostného 

metabolizmu, ktorá je dôsledkom dlhodobo zvýšenej autonómnej sekrécie partahormónu, 

ktorá nezávisí od potrieb organizmu. Najčastejšou príčinou je solitárny benígny adenóm 

niektorého prištítneho telieska. Druhou najčastejšou príčinou je primárna hyperplázia 

parenchýmu všetkých žliaz. Geneticky podmienená familiárna hyperparatyreóza sa môže 

vyskytnúť v rámci syndrómu mnohopočetnej endokrinnej neoplázie 1. typu (multiple 

endocrine neoplasia, MEN 1 – súčasný výskyt hormonálne aktívneho nádoru pankreasu a 

hypofýzy) a 2. typu (MEN 2 - súčasný výskyt medulárneho karcinómu štítnej žľazy 

a feochromocytómu). Ektopická produkcia parathormónu (nádor bronchov, týmusu, obličiek)  

sa vyskytuje pri ektopickej (paraneoplastickej) hyperparatyreóze.  

Primárna hyperparatyreóza sa klinicky prejaví buď len niektorým syndrómom alebo ich 

pestrou kombináciou. Ide o nasledovné klinické syndrómy:  

1. Jednoduchý hyperkalciemický syndróm 

2. Kostný syndróm 
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3. Renálny syndróm 

4. Gastrointestinálny syndróm 

5. Ostatné syndrómy 

Hyperkalcémia a hypofosfatémia sú základné biochemické zmeny primárnej 

hyperparatyreózy. Okrem hyperfosfatúrie, sa napriek zvýšeniu spätnej resorpcie kalcia 

v obličkových tubuloch objavuje aj hyperkalciúria. Pri hyperkalciémii (nad 3,0 mmol/l) sa 

zvýši obsah kalcia v glomerulárnom filtráte do takej miery, že sa sekundárne zvýši aj jeho 

vylučovanie močom. Hyperfosfatúria a hyperkalciúria vyvolajú osmotickú diurézu,  ktorá sa 

prejaví polyúriou a polydipsiou. Zníženie nervovosvalovej vzrušivosti má za následok 

hypotóniu kostrového svalstva a atonickú dysfunkciu gastrointestinálneho traktu. Prejaví sa 

zvýšenou unaviteľnosťou, svalovou hypotóniou, anorexiou, vracaním, bolesťami v nadbrušku, 

sklonom k meteorizmu a k obstipácii. K príznakom hyperkalciemického syndrómu patrí aj 

bradykardia a sklon k vzniku arytmií. 

Hyperkalciemická kríza (3,75-4,0 mmol/l) je život ohrozujúci stav, ktorý môže vyvolať 

stresová záťaž (operácia, infekcia), nadmerné slnenie, nadmerný prívod vitamínu D alebo 

kalcia. Klinicky sa prejaví akútnou renálnou insuficienciou a nakoniec úpadkom do kómy. 

Chemická smrť ohrozuje pacientov pri veľmi vysokých hodnotách kalcémie (nad 4,0 mmol/l).  

Kostný syndróm (hyperparatyreózna osteodystrofia) je zapríčinený zvýšeným uvoľňovaním 

kalcia a fosfátov z kostí, súčasnou fibróznou prestavbou kostí a tvorbou nedostatočne 

kalcifikovaného osteoidného tkaniva, čo postupne vedie k demineralizácii axiálneho skeletu. 

Skelet však nie je postihnutý rovnomerne. Neobyčajná variabilita kostných zmien je jednou 

z príčin oneskorenej diagnostiky. Na RTG snímkach sú nápadné osteolytické ložiská, 

podobné cystickým útvarom a označujú sa ako hnedé tumory (pseudotumory). Najviac 

špecifický a najčastejší RTG nález je subperiostálna resorpcia kostí (subperiostálne uzurácie) 

na distálnych článkoch prstov ruky. Následkom uvedených zmien môžu vzniknúť patologické 

(spontánne) fraktúry (krčok femuru, stavce, panvové kosti). Často vznikajú aj deformácie 

kostí, pretože tvorbou nedostatočne kalcifikovaného osteoidného tkaniva sa stávajú mäkšími 

(dolné končatiny, hrudník-kyfoskolióza). Kostný syndróm sa klinicky prejavuje bolesťami 

kostí (chrbát, dolné končatiny). 

Renálny syndróm je dôsledkom pretrvávajúcej hyperkalciúrie a hyperfosfatúrie. Vzniká 

nefrolitiáza, nefrokalcinóza a znížená koncentračná schopnosť obličiek. Obličkové kamene sú 

najčastejšie kalciumoxalátové a kalciumfosfátové. Nefrolitiáza vedie k obštrukcii a k infekcii 

postihnutej obličky s postupným zhoršovaním obličkových funkcií až k zlyhaniu obličiek. 

Nefrokalcinóza  na rozdiel nefrolitiázy je menej častá, má však vážnejšiu prognózu.  
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Gastrointestinálny syndróm sa najčastejšie prejavuje príznakmi vredovej choroby žalúdka 

a duodéna. Na jeho vzniku sa podieľa nepriamy vplyv parathormónu cez hyperkalcémiu na 

sekréciu gastrínu a žalúdkovej šťavy. Častý je aj výskyt pankreatitídy a cholelitiázy. 

Kardiovaskulárne príznaky sú spôsobené nepriamo cez hyperkalcémiu. Prejavujú sa sklonom 

k bradykardii a artériovou hypertenziou. Kalcium nahromadené intracelulárne v endoteliu 

cievnej steny zvyšuje citlivosť k vazoaktívnym látkam (katecholamíny). K očným príznakom 

patria prúžkovité kalcifikácie rohovky (pásiková keratopatia). Kĺbové príznaky zahŕňajú 

pravú dnu a pseudodnu. Dna vzniká v dôsledku zníženej exkrécii urátov, čo vedie k ich 

vysokej koncentrácii v krvi a ukladaniu urátových kryštálov do synovie kĺbov. Pseudodna 

označuje ukladanie kryštálov kalciumpyrofosfátu do synoviálneho priestoru. Príznaky sa 

klinicky prejavia artralgiou a poruchou mobility kĺbov. 

 

• Sekundárna hyperparatyreóza 

Ide o kompenzačnú reakciu na zvýšenie potreby parathormónu pri ochoreniach spojených 

s pretrvávajúcou hypokalcémiou a s deficitom kalcia v organizme. Hyperplázia hlavných 

buniek je difúzna a postihuje všetky prištítne žľazy. Pri dlhodobom pretrvávaní sekundárnej 

hyperparatyreózy môže časť hyperplastického parenchýmu prištítnych žliaz uniknúť spod 

vplyvu homeostatickej regulácie kalcémiou a sekrécia parathormónu sa v tejto časti 

parenchýmu stáva autonómnou. Vzniká terciárna hyperkalcémia. 

Najčastejšou príčinou sekundárnej hyperparatyreózy sú získané ochorenia obličiek v štádiu 

chronickej renálnej insuficiencie. Chronicky znížená glomerulárna filtrácia zapríčiňuje 

retenciu fosfátov. Hyperfosfatémia ako aj poškodenie parenchýmu obličiek vlastným 

patologickým procesom vedú k zníženej tvorbe biologicky aktívneho vitamínu D v obličkách. 

Zníženie tvorby kalcitriolu vedie k poklesu resorpcie kalcia v čreve.  

Ďalšou príčinou sekundárnej hyperparatyreózy je nedostatok vitamínu D, ktorý zapríčiňuje 

zníženú tvorbu bielkovinového nosiča v enterocytoch. Znížená resorpcia kalcia v čreve vedie 

k hypokalcémii a ku kompenzačne zvýšenej sekrécii parathormónu. 

Intestinálna malabsorpcia vápnika a vitamínu D je treťou hlavnou príčinou sekundárnej 

hyperparatyreózy. Vzniká pri ochoreniach spojených s malabsorpciou tukov v tenkom čreve, 

napr. pri coeliakii, pri pankreatickej a biliárnej insuficiencii. Znížená resorpcia kalcia je 

zapríčinená tvorbou ťažko rozpustných kalciových mydiel neresorbovateľných mastných 

kyselín s vápnikom a nedostatočnou resorpciou v tukoch rozpustného vitamínu D. 

Klinické príznaky sú podobné ako pri primárnej hyperparatyreóze, avšak miernejšieho 

charakteru. 



 142 

2.4.2.2 Hypofunkcia prištítnych teliesok (hypoparatyreóza) 

Je charakterizovaná zníženou koncentráciou parathormónu v krvi, hypokalcémiou a 

hyperfosfatémiou. 

Najčastejšou príčinou hypoparatyreózy je operačné poškodenie viac ako 50% parenchýmu 

prištítnych žliaz pri strumektómii. Zriedka sa vyskytuje hypoparatyreóza, pri ktorej dochádza 

k autoimunitnému poškodeniu prištítnych teliesok. Je súčasť tzv. HAM (hypoparatyreóza, 

Addisonova choroba, moniliáza) syndrómu. U DiGeorgeovho syndrómu ide o vrodené 

chýbanie prištítnych teliesok a týmu.  

Najdôležitejším príznakom hypokalcémie je zvýšená neuromuskulárna vzrušivosť periférnych 

motorických nervov (tetánia), periférnych senzitívnych nervov (parestézy, napr. mravčenie, 

tŕpnutie) a vegetatívnych nervov (viscerálna tetánia). Tetánia je záchvat bolestivých tonických 

kontrakcií separovaných svalových skupín. Latentná tetánia označuje zvýšenú pohotovosť 

k tetanickým kŕčom (kalcémia 1,75-2,0 mmol/l). Pri manifestnej tetánii (kalcémia pod 1,75 

mmol/l) sa dostavujú spontánne tetanické záchvaty v atakoch. Môžu vzniknúť po psychickej, 

fyzickej záťaži, prípadne pri hyperventilácii (respiračná alkalóza vedie k poklesu koncentrácie 

ionizovaného kalcia v krvi). Najčastejšia forma tetanického záchvatu je karpálny spasmus, 

ktorý postihuje obidve horné končatiny (tzv. pôrodnícka ruka). Kŕč svalov ramien sa prejaví 

flexiou v lakťoch. Na dolných končatinách vznikne extenzia končatín s extrémnou plantárnou 

flexiou nohy a prstov (pedálny spasmus). Nebezpečný je spasmus svalov laryngu a dýchacích 

svalov, ktorý sa klinicky prejaví inspiračným stridorom, vznikom dyspnoe a cyanózou. 

Viscerálna tetánia, tj. spasmus hladkej svaloviny sa prejaví spastickou obstipáciou, 

žlčníkovou kolikou, bronchospasmom a dyzúriou. Pri náhlom výraznom poklese kalcémie na 

hodnotu 1,25 mmol/l je tetanický záchvat spravidla smrteľný.  

 

• Pseudohypoparatyreóza (rezistencia na parathormón) 

Ide o vrodenú rezistenciu cieľových orgánov (najmä obličiek) na parathormón. Miesto 

poruchy je na úrovni receptoru pre parathormón. Ide o autozómovo dominantný typ 

dedičnosti, pri ktorom sú ženy častejšie postihnuté ako muži.  

Klinický obraz pseudohypoparatyreózy závisí od kombinácie nižšie uvedených skupín 

príznakov a preto ho možno považovať za heterogénny syndróm. 

Rezistencia renálnych tubulov na parathormón zapríčiňuje hypofosfatúriu, hyperfosfatémiu, 

hypokalcémiu a hypokalciúriu. Na vzniku hypokalcémie sa okrem zmeny vylučovania 

fosfátov obličkami podieľa aj nedostatočná hydroxylácia vitamínu D v obličkách. 

Hypokalcémia sa prejaví tetániou už od včasného detstva. 
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Somatické anomálie typu Albrightovej hereditárnej osteodystrofie (podobné ako pri 

Turnerovom syndróme) ako nízka postava, krátke končatiny, krátky a široký krk, guľatá tvár, 

skrátené metakarpálne a metatarzálne kostičky vznikajú v dôsledku hypokalcémie 

pretrvávajúcej od raného detstva. 

Zmeny skeletu môžu zahŕňať zvýšenú ako aj zníženú denzitu kostí, čo závisí od rôzneho 

stupňa rezistencie kostí na parathormón. 

Iné endokrinopatie sa môžu vyskytovať pre súčasne prítomnú rezistenciu na iné hormóny. 

Najčastejšie je to rezistencia na TSH a gonadotropínové hormóny, čo sa klinicky prejaví 

príznakmi hypotyreózy a hypogonadizmu. 

 

• Pseudopseudohypoparatyreóza  

Je to dedičná porucha, ktorá je nekompletnou formou pseudohypoparatyreózy. Môže sa 

vyskytnúť v rodine, v ktorej sa vyskytla pseudohypoparatyreóza. Biochemické zmeny nie sú 

prítomné, klinicky sa prejavuje len somatickými anomáliami. 
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2.5 Endokrinný pankreas 

Miroslav Vlček 

 

Pankreas je tvorený exokrinnou a endokrinnou časťou, pričom na endokrinnú časť pripadajú 

iba približne 2%. V endokrinnej časti sa tvoria najmä hormóny regulujúce metabolizmus 

glukózy. Najdôležitejším z nich je inzulín produkovaný v  bunkách. Porušená sekrécia alebo 

účinok inzulínu je najčastejšou poruchou endokrinnej časti pankreasu. Okrem diabetes 

mellitus býva endokrinná časť pankreasu postihnutá nádorovými ochoreniami, ktoré 

secernujú hormóny tvorené v bunkách Langerhansových ostrovčekov (inzulinóm, 

glukagonóm, somatostatinóm). 

Inzulín pôsobí najmä na svaly, pečeň a tukové tkanivo. Jeho najdôležitejšie účinky sú uvedené 

v tabuľke 1. Prenos signálu do bunky sa deje prostredníctvom transmembránového 

inzulínového receptora. Po väzbe inzulínu na väzobné miesto v extracelulárnej časti dochádza 

k spusteniu tyrozínkinázovej aktivity intracelulárnej časti receptora. Vnútri bunky dochádza 

k fosforylácii IRS-1 (insulin receptor substrate),  následnej aktivácii viacerých kináz a 

fosforylácii regulačných molekúl zodpovedných za účinok inzulínu. Dôležitým krokom je 

translokácia glukózového transportéra (GLUT-4) z vezikúl v cytoplazme do plazmatickej 

membrány na povrchu buniek a tým umožnenie vstupu glukózy do buniek, v ktorých je tento 

vstup závislý od inzulínu (sval, tuk). Na rozdiel od takejto regulácie sa napríklad v nervovom 

systéme nachádzajú transportéry pre glukózu, ktoré sú nezávislé od inzulínu a transport 

glukózy prebieha aj bez účasti inzulínu. 

 

Stimulácia Inhibícia 

inzulín-dependentný odsun glukózy do tkanív   

glykolýza glukoneogenéza v pečeni 

glykogénosyntéza glykogenolýza v pečeni a svale 

oxidácia glukózy  

syntéza mastných kyselín v pečeni  

odsun triglyceridov z plazmy  

lipogenéza v tukovom tkanive lipolýza v tukovom tkanive 

proteosyntéza proteolýza 

Tab. 1. Účinky inzulínu na metabolizmus. 
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Sekrécia inzulínu prebieha v dvoch fázach. Prvá fáza nastupuje rýchlo a je spustená zvýšením 

glykémie, druhá fáza nastupuje pomalšie a má dlhšie trvanie. Po príjme potravy stúpa hladina 

glukózy v krvi, nasleduje jej vstup do  buniek pomocou glukózového transportéra GLUT-2 

(jeho fungovanie je od inzulínu nezávislé).  Metabolizmus glukózy vedie k zvýšeniu pomeru 

ATP/ADP, čo vedie k uzatvoreniu draslíkových kanálov na plazmatickej membráne. Toto 

vedie k depolarizácii membrány, vzrastu intracelulárnej koncentrácie vápnikových iónov 

a následne k uvoľneniu inzulínu zo sekrečných vezikúl. Okrem tohto hlavného mechanizmu 

sekrécie inzulínu, môže jeho sekréciu vyvolať aj pôsobenie hormónov tráviaceho traktu 

(inkretíny), acetylcholínu (parasympatikový systém), adrenalínu (sympatikový systém - 2 

receptory), niektoré aminokyseliny a tiež aj zmeny bunkového objemu pri zmenách 

osmolarity. Naopak nízke hladiny glukózy vedú k inhibícii sekrécie inzulínu a k vyplaveniu 

glukagónu z  buniek. Sekréciu tiež inhibuje stimulácia 2-adrenergných receptorov. 

2.5.1 Diabetes mellitus 

Glykémia je za normálnych podmienok udržiavaná v pomerne úzkom rozmedzí koncentrácií. 

Je to výsledok rovnováhy medzi prísunom glukózy do krvi z tráviaceho traktu, z 

glykogenolýzy a z glukoneogenézy a medzi odsunom glukózy z krvi do buniek. Táto 

rovnováha je  regulovaná najmä endokrinne, a to predovšetkým inzulínom s doplňujúcim 

účinkom glukagónu. Avšak zasahujú do nej aj iné hormóny, ako napríklad kortizol, adrenalín 

a rastový hormón. 

Diabetes mellitus nie je presne definovanou jednotkou, ale predstavuje heterogénnu skupinu 

porúch vedúcu k spoločnému prejavu – hyperglykémii. Okrem metabolizmu glukózy je 

následne porušený aj metabolizmus tukov a proteínov, takže ide aj o metabolické ochorenie. 

Z epidemiologického hľadiska ide o závažné ochorenie. Diabetes u nás postihuje približne 4% 

populácie, pričom až približne 90% prípadov je tvorených DM typu 2. V posledných 

desaťročiach bol pozorovaný prudký nárast prevalencie diabetu, čo súvisí pravdepodobne so 

zmenou životného štýlu (výživa, pohybová aktivita) a tým zvýšeným rizikom vzniku diabetu 

typu 2. 

Súčasná klasifikácia vychádza z etiológie ochorenia: 

1. Typ 1 Diabetes mellitus 

A. Imunitne podmienený 

B. Idiopatický 

2. Typ 2 Diabetes mellitus 
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3. Iné špecifické typy Diabetes mellitus 

A. Genetické poruchy  buniek 

MODY3 (HNF-1), MODY2 (glukokináza), MODY1 (HNF-4), Mitochondriálna 

DNA, ... 

B. Genetické poruchy účinku inzulínu 

Typ A inzulínovej rezistencie, Leprechaunizmus, ... 

C. Choroby exokrinného pankreasu  

Pancreatitis, trauma, neoplázia, cystická fibróza, ... 

D. Endokrinopatie 

Akromegália, Cushingov sy., Glukagonóm, Feochromocytóm, Hypertyreóza, ... 

E. Lieky a chemické látky 

glukokortikoidy, ... 

F. Infekcie 

kongenitálna rubeola, CMV, ... 

G. Zriedkavé formy imunitne podmieneného Diabetes mellitus 

H. Iné genetické syndrómy občas spojené s Diabetes mellitus 

Downov sy., Klinefelterov sy., Turnerov sy., ... 

4. Gestačný Diabetes mellitus 

 

2.5.1.1 Typ 1 diabetes mellitus 

Diabetes typu 1 je spôsobený deštrukciou  buniek pankreasu, čo vedie k absolútnemu 

nedostatku inzulínu. Nástup príznakov je prudký a dochádza k plnému rozvoju akútnych 

komplikácii (až ketoacidotická kóma). Prevažne sa objavuje v detstve. Ide o multifaktoriálne 

podmienené ochorenie, poznáme viacero faktorov prispievajúcich k vzniku, avšak presná 

príčina nie je známa. Pri vzniku hrajú úlohu genetické faktory, konkrétne prítomnosť HLA-

DR3 a DR4, ktoré však nevyvolávajú ochorenie, avšak zvyšujú riziko jeho vzniku. HLA 

molekuly majú dôležitú úlohu v spúšťaní imunitnej reakcie, z toho pravdepodobne pramení 

asociácia s diabetom typu 1. Z faktorov vonkajšieho prostredia sa často spomína vírusová 

infekcia (parotitis epidemica, rubeola, osýpky, mononukleóza, CMV, Coxsackie), ktorá by 

mohla viesť k spusteniu imunitnej reakcie poškodzujúcej pankreas. Okrem toho by mohli 

pôsobiť niektoré toxíny a bielkoviny kravského mlieka. Vlastný proces deštrukcie je 

autoimunitne podmienený, keď imunitné bunky jedinca reagujú voči vlastným tkanivám. Ide 

hlavne o mechanizmy bunkovej imunity, pri ktorých sa podieľajú Th1 lymfocyty ako 

regulačné bunky secernujúce prozápalové cytokíny (IL-1, IFN gamma, TNF alfa) a aktivujúce 
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cytotoxické lymfocyty a makrofágy. Avšak aktivujú sa aj B lymfocyty a vznikajú protilátky, 

ktoré sú detekovateľné v krvi. Ide hlave o protilátky proti bunkám ostrovčekov (ICA), proti 

inzulínu (IAA), proti dekarboxyláze kyseliny glutámovej (GADA), proti tyrozínfosfatázam 

(IA-2). Samotný proces začína dlhší čas pred prepuknutím ochorenia, diabetes sa manifestuje 

až pri zániku viac ako 90%  buniek. Okrem autoimunitného poznáme aj idiopatický typ, pri 

ktorom nenachádzame imunitnú reakciu, avšak ostatné charakteristiky sú zhodné s 

autoimunitným typom.  

 

2.5.1.2 Typ 2 diabetes mellitus 

Diabetes typu 2 je spojený s inzulínovou rezistenciou, ktorá spôsobuje zníženú odpoveď 

tkanív na inzulín. Jeho výskyt narastá s vekom, obvykle sa objavuje po 30 roku života. Na 

rozdiel od typu 1 príznaky obvykle nastupujú pomaly a aj bez terapie obvykle nedochádza až 

ku vzniku ketoacidotickej kómy. V etiológi hrajú úlohu viaceré faktory, najčastejšie sa 

uvažuje o genetických faktoroch, inzulínovej rezistencii a faktoroch prostredia. Pri sledovaní 

genetických faktorov sa predpokladá, že ide o polygénový typ dedičnosti, teda za vznik je 

zodpovedná kombinácia viacerých génov. Oproti typu 1 je typ 2 diabetu omnoho silnejšie 

rodinne asociovaný. Za jeden z kľúčových faktorov pri vzniku sa pokladá inzulínová 

rezistencia. Môže byť dôsledkom geneticky zmenenej signálnej dráhy inzulínového receptora, 

ale tiež sa uvažuje o možnosti down-regulácie pri dlhodobej hyperinzulinémii (obezita). Na 

úrovni svalov a tukového tkaniva dochádza k zníženému prestupu glukózy do buniek, 

v hepatocytoch nedochádza k supresii glukoneogenézy. Ďalšou črtou je dysfunkcia  buniek. 

Je charakterizovaná vymiznutím 1. fázy sekrécie inzulínu a tiež zmenami v 2. fáze, ktorá je 

oneskorená a trvá dlhšie. Vyskytuje sa už v skorých štádiách rozvoja diabetu, ale nie je jasné, 

či porucha vzniká primárne, alebo je to následok inzulínorezistencie. Pri dlhodobom pôsobení 

hyperglykémie dochádza ku vzniku sekundárnej dysfuncie  buniek. K dôležitým faktorom 

prostredia patria obezita a nedostatok fyzickej aktivity. Obezita významne zvyšuje riziko 

vzniku diabetu typu 2, pričom riziko narastá so stupňom obezity. Pri obezite nachádzame 

inzulínovú rezistenciu, ktorá vedie k hyperinzulínemii. Nedostatok fyzickej aktivity 

pravdepodobne vedie k zvýšeniu rizika cestou zníženia citlivosti svalov na inzulín. 

Pri rozvoji ochorenia (obr. 1) spočiatku dochádza ku kompenzácii zníženej citlivosti tkanív 

zvýšeným vyplavovaním inzulínu (hyperinzulinémia). Takto dochádza k udržaniu normálnej 

glykémie aj napriek posunu v regulačných mechanizmoch. S rozvojom rezistencie dochádza 

však časom k dekompenzácii a zvýšená sekrécia inzulínu nestačí udržať normálne hladiny 
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glukózy. K tomu sa pripája vyčerpanie sekrečnej kapacity  buniek, ktorá vedie k postupnému 

útlmu tvorby inzulínu a k plnému prepuknutiu ochorenia. 

 

inzulinémia

glykémia

NFG IFG DM

IR

 

Obr.1 Vývoj diabetes mellitus (DM) typu 2. 

S rastom inzulínovej rezistencie (IR) dochádza ku kompenzačnej hyperinzulinémii. Napriek tomu 

dochádza postupne k rastu hladín glykémie z normálnych hodnôt (NFG – normal fasting glucose) cez 

hraničnú glykémiu nalačno (IFG – impaired fasting glucose) až k plnému DM. Časom tiež dôjde 

k vyčerpaniu sekrečnej kapacity pankreasu a sekrécia inzulínu klesá. 

 

 

 

2.5.1.3 Iné špecifické typy diabetes mellitus 

Patrí sem diabetes, ktorý vznikol na základe iných, špecifických príčin. 

Medzi genetické poruchy funkcie  buniek patria mutácie hepatocytového jadrového 

receptora 1α (HNF-1α), označovaná aj ako MODY3 (maturity onset diabetes of the young), 

mutácia glukokinázy (MODY2), mutácia HNF-4α (MODY1) a mutácie mitochondriálnej 

DNA. 

Genetická porucha účinku inzulínu spôsobuje výraznú inzulínovú rezistenciu. Býva 

spôsobená mutáciou génu pre inzulínový receptor, čo vedie k ich zníženej tvorbe alebo 

funkcii. Tiež môže byť mutovaný niektorý člen intracelulárnej signalizačnej kaskády. 

Choroby exokrinnej časti obvykle spôsobia diabetes až pri výraznom poškodení pankreasu. 

Môže sa  vyskytnúť sa pri pankreatitíde, traume, cystickej fibróze, adenokarcinóme. 

Medzi endokrinopatie spôsobujúce diabetes patrí hlavne Cushingov syndróm, 

akromegália/gigantizmus, glukagonóm, hypertyreóza, feochromocytóm. Vyplavujú sa pri nich 

v nadmernom množstve hormóny, ktoré popri inom vedú k vzostupu glykémie. 
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Medzi najčastejšie lieky, ktoré vedú ku vzniku poruchy metabolizmu glukózy až diabetu 

patria glukokortikoidy pri dlhodobom podávaní vo vyšších dávkach. 

Patria sem ešte diabetes vzniknutý po infekcii (často býva neskôr klasifikovaný ako typ 1), 

niektorá zriedkavé imunitné ochorenia a genetické syndrómy asociované s diabetom. 

 

2.5.1.4 Gestačný diabetes mellitus 

Označuje poruchu regulácie metabolizmu glukózy (diabetes, ale aj porušená tolerancia 

glukózy), ktorá vznikla počas gravidity. Obvykle sa po pôrode stav upraví k norme. Počas 

gravidity dochádza k poklesu inzulínovej citlivosti pravdepodobne pod vplyvom 

hormonálnych zmien, u predisponovaných žien kontraregulačná odpoveď inzulínu nie je 

dostatočná a vedie k manifestácii poruchy. Vysoké hladiny glykémie sú nepriaznivé pre plod 

a vedú k nadmernému rastu plodu (makrozómia) a vyššiemu výskytu vrodených malformácii. 

 

2.5.1.5 Porušená tolerancia glukózy a hraničná glykémia nalačno 

Tieto stavy nie sú ešte považované za ochorenie, ale predstavujú rizikový faktor vzniku 

diabetu. Ide o stavy, ktoré tvoria prechod od normálnej homeostázy glukózy k diabetu. 

Porušená tolerancia glukózy (IGT – impaired glucose tolerance) charakterizuje normálna 

glykémia nalačno, ale vyššia po záťaži glukózou. Pri štandardnom orálnom 

glukózotolerančnom teste sa zistí po 2 hodinách plazmatická glykémia > 7,8 mmol/l ale 

menšia ako 11,1 mmol/l. Porušená glykémia nalačno je charakterizovaná glykémiou nalačno 

v rozmedzí 5,6 – 7,0 mmol/l. 

 

2.5.1.6 Príznaky diabetes mellitus 

Typické príznaky sú: polyúria, polydipsia, znížená výkonnosť a chudnutie. Typické sú najmä 

pre typ 1, kde je aj ich rýchly nástup. U typu 2 príznaky nastupujú pomaly a chudnutie 

obvykle chýba. 

Hyperglykémia – je spôsobená nedostatočnou utilizáciou glukózy v periférnych tkanivách 

(kostrový sval, tukové tkanivo, pečeň) a nadbytkom tvorby glukózy v pečeni 

(glukoneogenéza) v dôsledku absolútneho alebo relatívneho nedostatku inzulínu, glukóza sa 

hromadí v krvi a extracelulárnej tekutine. 

Glykozúria – je spôsobená prekročením reabsorpčnej kapacity nefrónov (obličkový prah pre 

glukózu je približne 10 mmol/l). 
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Polyúria a polydipsia – glukóza vylučovaná obličkami strháva so sebou v tubuloch vodu 

(osmotická diuréza) čo vedie k zvýšenej strate vody a elektrolytov. Vzniknutá dehydratácia 

navodzuje pocit smädu a nadmerný príjem tekutín. 

Zníženie telesnej výkonnosti, (chudnutie pri type 1),– sú spôsobené nemožnosťou utilizácie 

glukózy a mobilizáciou náhradných zdrojov energie, ako sú bielkoviny (zo svalov) a tuky. 

Zmeny lipidového spektra – vzniká podobne pre nemožnosť utilizácie glukózy, dochádza 

k mobilizácii tukových zásob, v krvi stúpajú hladiny neesterifikovaných mastných kyselín 

a triglyceridov 

Hyperketonémia, ketonúria – vzniká na podklade zvýšenej oxidácie mastných kyselín, čo 

vedie k zvýšenej produkcii ketolátok v pečeni (kys. ß-hydroxymaslová, kys. acetooctová, 

acetón). 

Ketoacidóza – je spôsobená kyslou povahou vznikajúcich ketolátok, ktoré pri vyššej 

koncentrácii spôsobia vyčerpanie tlmivej kapacity a dochádza k zníženiu pH krvi.   

Kussmaulovo (prehĺbené a zrýchlené) dýchanie – vzniká na základe predchádzajúceho 

poklesu pH, ktoré dráždi dýchacie centrum.  

Úbytok svalovej hmoty, zlé hojenie rán, náchylnosť k infekciám – spôsobené katabolizmom 

bielkovín, zníženou proteosyntézou. 

 

2.5.1.7 Akútne komplikácie diabetes mellitus 

Hyperglykemická diabetická kóma s ketoacidózou – vzniká u typu 1, pri záťaži môže vzniknúť aj 

u typu 2. Je to závažný, život ohrozujúci stav. Vyvoláva ju hyperosmolarita (hyperglykémia 16-41 

mmol/l), dehydratácia, ketoacidóza. Dochádza k bezvedomiu, suchosti slizníc, zníženiu turgoru, 

objavuje sa Kussmaulovo dýchanie, acetónový zápach z úst, pseudoperitonitis diabetica, nitkovitý 

pulz, nízky tlak krvi, dehydratačný šok, oligúria až anúria. 

Hyperosmolárna diabetická kóma bez ketoacidózy – u starších s diabetom typu 2, neznámej 

patogenézy. Charakterizuje ju vysoká hyperglykémia (>56 mmol/l), glykozúria, dehydratácia. 

Laktacidotická kóma – pri stavoch s tkanivovou hypoxiou, nedostatočné odstraňovanie kyseliny 

mliečnej pečeňou a obličkami, koncentrácia glukózy a ketolátok nebýva vysoká. 

Hypoglykemická kóma – príznaky vznikajú pri hypoglykémii okolo 2,8 mmol/l, objavuje sa 

u diabetikov liečených inzulínom, výnimočne perorálnymi antidiabetikami. Spôsobuje ju 

predávkovanie inzulínom, nedostatočný príjem potravy voči dávke inzulínu, zvýšená fyzická námaha. 

Príznaky hypoglykémie: tachykardia, potenie, bledosť, palpitácie, pocit úzkosti, nepokoj, 

dezorientácia, excitovanosť alebo letargia, poruchy videnia, slabosť, niekedy kŕče. 
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2.5.1.8 Chronické komplikácie diabetes mellitus 

Problémom diabetu sú najmä chronické komplikácie, ktoré vznikajú po dlhoročnom trvaní 

ochorenia, výrazne zasahujú do normálneho života a v konečnom dôsledku vedú k zvýšeniu 

mortality. Môžu byť špecifické pre diabetes: diabetická mikroangiopatia, diabetická 

neuropatia, alebo nešpecifické: ateroskleróza, infekcie, katarakta. 

Na vzniku komplikácii sa podieľa aktivácia metabolických ciest glukózy, pri ktorých nie je 

potrebný inzulín, keďže normálna metabolická cesta je blokovaná. Dochádza k  tvorbe 

glykovaných proteínov (neenzymatická glykácia proteínov, zmena vlastností a funkcie 

proteínov), fruktózy a sorbitolu (polyolová metabolická cesta). Významnú úlohu tiež hrajú 

zmeny v metabolizme tukov a proteínov sprevádzajúce diabetes. 

Diabetická mikroangiopatia 

Ide o špecifickú komplikáciu diabetu. Ide o generalizované ochorenie drobných ciev, ktoré 

zapríčiňuje rôzne poruchy mikrocirkulácie s preferenčným postihnutím ciev sietnice a 

obličkových glomerulov. Morfologicky vidno zhrubnutie bazálnej membrány, spôsobené 

väzbou glykovaných proteínov plazmy na bazálnu membránu a ich zníženým katabolizmom. 

Funkčne dochádza k zníženiu reaktibility a pružnosti a k zvýšeniu permeability drobných 

ciev. Zmeny sa týkajú aj zloženia krvi, dochádza tiež k neenzýmovej glykácii rôznych 

proteínov. Glykovaný hemoglobín (HbA1c) má zvýšenú afinitu ku kyslíku, čo spôsobuje jeho 

horšiu disociáciu v tkanivách a dochádza k hypoxii. Okrem toho je aj významným 

diagnostickým markerom kompenzácie diabetu za dlhšie časové obdobie (4-6 týždňov), 

keďže erytrocyty prežívajú dlhší čas a akútne výkyvy sa spriemerujú. Pozorovala sa aj vyššia 

agregabilita trombocytov, čo môže viesť ku častejším trombotickým komplikáciam. Poruchou 

v sorbitolovom metabolizme dochádza k jeho hromadeniu v bunkách ciev, čo vedie ku vzniku 

edému. Následkom vyššej permeability a tvorby mikroaneuryziem dochádza k exudácii 

a hemorágiám do interstícia. 

Diabetická retinopatia vzniká pri poškodení ciev sietnice mikroangiopatiou. Dochádza ku 

edému, výskytu abnormálych ciev, krvácaniam do sietnice, tvorbe exudátov, až novotvorbe 

ciev. Klinicky sa prejavuje zhoršovaním zraku a postupne až slepotou. 

Diabetická nefropatia je závažnou komplikáciou diabetu hlavne typu 1. Postupne dochádza 

k poškodeniu ciev glomerulov so zhrubnutím bazálnej membrány, proliferáciou mezangia, až 

zánikom glomerulu. Glomerulárna filtrácia sa v počiatočných fázach zvyšuje, ale neskôr 

dochádza k výraznému poklesu. Albuminúria sa postupne zvyšuje, stúpa tlak krvi, časom 

narastá koncentrácia kreatinínu v krvi. V konečnom štádiu vedie k renálnej insuficiencii. 
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Diabetická makroangiopatia 

Postihuje stredne veľké a veľké tepny (koronárne, mozgové, dolné končatiny) na podklade 

akcelerovanej aterosklerózy. Proces je rovnaký ako u nediabetikov, ale vyskytuje sa 

v mladšom veku, väčšom rozsahu a prebieha rýchlejšie. V patogenéze sa uplatňuje najmä 

porucha lipidového metabolizmu spojená s diabetom. Klinicky sa prejavuje ischémiou 

rôznych orgánov. Ischemická choroba srdca je veľmi častá a býva príčinou smrti. Infarkt 

myokardu býva často netypycký – nebolestivá forma, v kardiomyocytoch dochádza 

k významným metabolickým zmenám a má oveľa horšiu prognózu s vysokou mortalitou 

oproti nediabetikom. Častejší je aj výskyt náhlych cievnych mozgových príhod, a to hlavne 

ischemického typu. Postihnutie ciev dolných končatín vedie v konečnom dôsledku ku vzniku 

diabetickej gangrény. Diabetická noha vzniká ako následok makro- a mikro- angiopatie spolu 

s neuropatiou. Zmeny prekrvenia a citlivosti vedú k častejším poraneniam, ktoré v teréne so 

zlým hojením a slabou odolnosťou na infekciu spôsobujú ulcerácie. Gangréna ako konečné 

štádium je častou príčinou amputácie. 

Diabetická neuropatia 

Ide o špecifickú komplikáciu hlavne diabetu typu 1. Postihnuté bývajú senzorické vlákna, 

prejavujúce sa parestéziami, pálivou boleťou, senzorickými poruchami hlavne na dolných 

končatinách. Môže viesť až k úplnej strate citlivosti. Nachádzame tiež postihnutie 

vegetatívneho nervového systému. Postihnutá býva regulácia srdca, gastrointestinálneho 

traktu, močového mechúra, pohlavných orgánov. Pri vzniku neuropatie sa predpokladá vplyv 

poškodenia cievneho zásobenia nervov mikroangiopatiou, ale aj metabolické zmeny 

v neurónoch a pomocných bunkách nervového systému. 

Iné komplikácie 

U diabetikov sa častejšie vyskytujú infekcie kože a slizníc. Najmä bakteriálne (pyodermie), 

a mykotické (epidermofýcia). Typická býva kandidová infekcia (balanitída, vulvovaginitída, 

ústna kandidóza). 

Inou častou komplikáciou je diabetická kataraka, obvykle oboch očí. Za príčinu sa dáva 

hromadenie sorbitolu a glykovaných proteínov v šošovke. 

2.5.2 Metabolický syndróm 

Tiež nazývaný ako Ravenov syndróm, syndróm X, alebo syndróm inzulínovej rezistencie je 

súbor spoločne sa vyskytujúcich porúch, ktoré významne zvyšuje riziko vzniku 

kardiovaskulárnych ochorení a diabetes mellitus. Za podklad vývoja zložiek metabolického 

syndrómu sa často považuje inzulínová rezistencia. Za zložky metabolického syndrómu sa 
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považujú: 1) Abdominálna obezita prejavujúca sa hlavne zväčšením obvodu pása. 2) 

Dyslipidémia, ktorú tvoria hlavne vyššie hladiny triglyceridov a nízke hladiny HDL 

cholesterolu. 3) Zvýšenie tlaku krvi. 4) Inzulínová rezistencia, ktorá sa prejavuje 

hyperglykémiou nalačno, poruchou glukózovej tolerancie až diabetom. 5) Subklinický zápal 

detekovatelný ako vyššie hladiny C-reaktívneho proteínu (CRP) a prozápalových cytokínov 

v cirkulácii. 6) Protrombotický stav charakterizovaný zvýšením hladín inhibítora aktivátora 

plazminogénu (PAI-1) a fibrinogénu. 

Tieto zložky sú tiež zahrnuté v diagnostických kritériách, pričom ale existuje viacero kritérií, 

ktoré sa jemne odlišujú. Najčastejšie sa používajú kritéria NCEP-ATP III (National 

Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III – 2001) a IDF (International 

Diabetes Federation – 2006) uvedené v tabuľke 2 a 3. 

 

výskyt aspoň 3 z: 

 centrálna obezita: obvod pása muži > 102 cm, ženy > 88 cm 

 triglyceridy > 1,7 mmol/l 

 HDL cholesterol muži < 1,0 mmol/l, ženy < 1,3 mmol/l 

 krvný tlak > 130/85 mmHg 

 glykémia nalačno > 6,1 mmol/l (neskôr aktualizované na > 5,6 mmol/l) 

Tab. 2 Diagnostické kritéria NCEP-ATP III 

 

základná podmienka – centrálna obezita: 

 zväčšený obvod pása  podľa etnickej skupiny 

 pre európsku populáciu muži > 94 cm, ženy > 80 cm 

 alebo BMI > 30 kg/m
2
 

spolu s aspoň 2 z: 

 triglyceridy > 1,7 mmol/l 

 HDL cholesterol muži < 1,0 mmol/l, ženy < 1,3 mmol/l 

 krvný tlak > 130/85 mmHg 

 glykémia nalačno > 5,6 mmol/l 

Tab. 3 Diagnostické kritéria IDF 

 

Medzi staršie patria kritéria WHO (World Health Organization) z roku 1999, ktoré kládli 

dôraz na inzulínovú rezistenciu a vyžadovali vyšetrenie mikroalbumínúrie. NCEP-ATP III aj 

IDF kritéria kladú dôraz na centrálnu obezitu spolu s prítomnosťou metabolických zmien 

a hypertenzie. Napriek rozdielom je pravdepodobné, že jedinec s rozvinutým metabolickým 

syndrómom bude spĺňať viaceré kritéria. V starších kritériách sa diabetes typu 2 udával ako 
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zložka metabolického syndrómu, dnes sa skôr namiesto toho preferuje preklasifikovanie 

pacienta na diagnózu diabetes mellitus typ 2. 

Z patogenetického hľadiska sa za dva kľúčové faktory pri metabolickom syndróme považujú 

obezita a inzulínová rezistencia. 

Príčinou obezity najčastejšie býva zvýšený kalorický príjem, ktorý prevažuje nad výdajom 

energie. Obezita a najmä akumulácia tuku v brušnej dutine (viscerálna obezita) už samotná 

významne zvyšuje výskyt hypertenzie a dyslipidémie. Okrem uvoľňovania 

neesterifikovaných mastných kyselín, ktoré vedú k akumulácii tukov v iných tkanivách sa 

však toto tukové tkanivo pravdepodobne významne podieľa aj na sekrécii prozápalových 

faktorov (cytokíny), zvýšení CRP a PAI-1. Zmeny v lipidovom profile (proaterogénny profil) 

spolu s aktiváciou zápalu a protrombotického stavu výrazne zvyšujú riziko aterosklerózy, 

ktorá je kľúčovou pri rozvoji následných kardiovaskulárnych komplikácii. 

Inzulínová rezistencia býva často viazaná s obezitou, avšak predpokladá sa, že môže pôsobiť 

aj nezávisle od nej a viesť k rozvoju zložiek metabolického syndrómu. Znížená citlivosť 

tukových a svalových buniek na inzulín vedie k zmenám v lipidovom profile, ukladaniu tuku 

v pečeni, hyperglykémii a pravdepodobne nezávisle vedie tiež ku vzostupu krvného tlaku. 

Je ťažko určiť primárnu faktor v patogenéze metabolického syndrómu, obezita je vo väčšine 

prípadov spojená s inzulínovou rezistenciou a naopak inzulínová rezistencia prispieva 

k rozvoju obezity. Dôležitým faktorom je tu agregácia viacerých rizikových faktorov 

vedúcich k ochoreniam kardiovaskulárneho systému a diabetu v konečnom dôsledku 

zvyšujúca mortalitu. 

2.5.3 Nádory endokrinného pankreasu 

Nádorové bujnenie môže postihnúť aj hormóny produkujúce bunky pankreasu, takýto nádor 

potom nekontrolovane produkuje príslušný hormón. Obvykle tieto nádory produkujú jeden 

hormón, príznaky vyplývajú z nadbytku daného hormónu. Nádory môžu byť benígne alebo 

malígne a vyskytujú sa ako jeden nádor, alebo mnohopočetné nádory. 

 

2.5.3.1 Inzulinóm 

Je nádor  buniek pankreasu, ktorý sa vyznačuje produkciou nadmerného množstva inzulínu. 

Ide o najčastejší nádor endokrinného pankrasu, prevažne býva benígny a solitárny. Pri 

periodickom vylučovaní vznikajú epizódy hypoglykémie (paroxyzmálna hypoglykémia), pri 

kontinuálnom vylučovaní dochádza k trvalej hypoglykémii. Medzi príznaky patrí 

somnolencia až kóma z nedostatku glukózy ako energetického substrátu v CNS, poruchy 
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videnia, slabosť, tras, dezorientácia, kŕče. Z aktivácie sympatiku dochádza ku vzniku potenia, 

bledosti, tachykardii, palpitáciam a zvýšeniu tlaku krvi. 

 

2.5.3.2 Glukagonóm 

Nádorové bujnenie postihuje α bunky a spôsobuje nadprodukciu glukagónu. Ide o zriedkavý nádor, 

často býva malígny. Klinicky sa prejavuje poruchou tolerancie glukózy až diabetes mellitus. Typický 

býva migrujúci nekrolytický erytém kože, hlavne intertriginóznych oblastí. Vyskytuje sa anémia, 

pokles hmotnosti, hypoproteinémia, hypoaminoacidémia. 

 

2.5.3.3 Somatostatinóm 

Nádor  buniek, býva malígny a rýchlo metastázuje. Klinicky sa prejavuje poruchou 

tolerancie glukózy až diabetom, steatoreou, cholelitiázou, dyspepsiou, hnačkami, bolesťami 

brucha. Somatostatín má inhibičný efekt na sekréciu inzulínu a gastrointestinálnych 

hormónov (cholecystokinín, gastrín, VIP, ...) a motilitu GIT. 

 

2.5.3.4 Mnohopočetná endokrinná neoplázia I. typu 

Ide o familiárne sa vyskytujúce ochorenie s autozómovo dominantným typom dedičnosti. Pri 

MEN I. typu sa v pankrease vyskytujú inzulinóm, glukagonóm, gastrinóm, VIP-óm. Okrem 

toho nachádzame nádory prištítnych žliaz a hypofýzy. V klinickom obraze sa nachádzajú 

znaky nadmernej produkcie jednotlivých hormónov a býva rozmanitý podľa typu 

postihnutých buniek. Nádory hypofýzy sa prejavia ako Cushingov syndróm, alebo 

akromegália, nádor prištítnych teliesok spôsobuje hyperparatyreózu a nádory pankreasu 

príznaky hypersekrécie inzulínu, glukagónu, gastrínu, VIP. 

 

Použitá a doporučená literatúra: 

I. Hulín: Patofyziológia. Slovak Academic Press, 2009 

A. Kreze a spol.: Všeobecná a klinická endokrinológia. Academic Electronic Press, Bratislava 2004 

M. Mokáň a spol.: Diabetes mellitus a vybrané metabolické ochorenia. P+M, 2008 
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2.6 Endokrinné poruchy ovárií a testes 

Vladimír  Štrbák 

2.6.1 Reprodukčný systém ženy 

 

Vaječníky sú zdrojom vajíčok, ktoré v nich dozrievajú a v mesačných cykloch sa uvoľňujú. 

Už počas intrauterinného života (od 3. mesiaca) sa mitózou a meiózou vytvárajú v ováriách 

vajíčka, ktorých počet dosahuje maximum okolo 24. týždňa. Meiotické delenie sa v profáze 

zastavuje až do puberty. Potom už nové vajíčka nevznikajú, väčšina postupne degeneruje. 

Pri narodení sa nachádzajú vo vaječníkoch približne 2 milióny primárnych oocytov v 

primordiálnych folikuloch; z nich sa uchová do začiatku puberty 400 000, ostatné zaniknú. 

Počas reprodukčného obdobia ženy (menarché) dozrieva zhruba 400  folikulov, ostatné 

degenerujú. Keďže všetky vajíčka sú prítomné už pri narodení, vajíčka uvoľnené na konci 

reprodukčného obdobia ženy sú o viac než tridsať rokov staršie ako vajíčka, ktoré sa uvoľňujú 

na začiatku puberty. 

Vo vaječníkoch možno makroskopicky rozlíšiť kôrovú časť (cortex), dreňovú časť (medulla) 

a hílus. Folikuly sú uložené v kôrovej časti, cievne zásobenie prechádza cez hílus do drene. 

Časť štruktúry vaječníkov tvorí väzivo s intersticiálnymi bunkami; niektoré z nich produkujú 

testosterón. 

 

HORMÓNY VAJEČNÍKOV.  

Estrogény (predovšetkým estradiol) sú steroidné hormóny, ktorých  prekurzorom je estradiol. 

Ich účinky sa prejavujú predovšetkým zmenami na sliznici maternice a pošvy počas cyklu, 

ďalej pôsobia na rast a diferenciáciu prsníkovej žľazy, majú celkový  anabolický účinok 

(menej významný ako androgény) a ovplyvňujú rozvoj sekundárnych pohlavných znakov i 

typickú distribúciu tuku. Nízke koncentrácie estrogénov sekréciu LH a FSH v hypofýze 

inhibujú (negatívna spätná väzba), naopak, vysoké koncentrácie hypotalamickú sekréciu 

gonadoliberínu stimulujú a zvyšujú aj sekrečnú odpoveď LH a FSH na jeho pôsobenie 

(pozitívna spätná väzba). Estrogény okrem toho podporujú retenciu vody v organizme. 

Progesterón zvyšuje sekréciu endometriálnych žliaz, znižuje kornifikáciu pošvového epitelu 

a stimuluje rast prsníkovej žľazy. Vysoká koncentrácia progesterónu inhibuje sekréciu 

gonadoliberínu. Progesterón  pôsobí nátriureticky. 
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Hormón inhibín (glykoproteín, 32-kDa heterodimér zložený z podjednotky  a podjednotky 

, ktorá sa vyskytuje v dvoch formách – A alebo B) inhibuje hypofýzovú sekréciu FSH. 

Aktivín, ktorý sa skladá z dvoch podjednotiek  (A-A alebo B-B, prípadne A-B), má opačný 

účinok – stimuluje sekréciu FSH v hypofýze. Obidva hormóny secernujú folikulárne bunky a 

ovplyvňujú steroidogenézu a maturáciu oocytov. 

Androgény. Vaječníky normálnych žien produkujú zhruba polovicu androgénnej aktivity 

(zbytok je produkovaný nadobličkou). Sú potrebné pre normálnu steroidogenézu 

i folikulogenézu v ováriách. Pri syndróme polycystických ovárií sú vaječníky zdrojom 

androgénov vedúcim k hyperandrogénnym symptómom u postihnutých žien. 

 

MENŠTRUAČNÝ CYKLUS. Cyklické zmeny prebiehajúce vo vaječníkoch (obr. 1) sprevádzajú 

hormonálne zmeny , ako aj zmeny na sliznici maternice a pošvy. 

OVARIÁLNY CYKLUS. Oocyt v primordiálnom folikule obklopujú granulózové bunky, ktoré 

priliehajú na bazálnu membránu. V primárnom folikule už tvoria niekoľko vrstiev a okolo 

vajíčka sa vytvára z mukopolysacharidov zona pellucida. Granulózové bunky produkujú 

postupne čoraz viac antrálnej tekutiny, ktorá začína vyplňovať folikul. Oocyt sa napokon 

pripojí k stene folikula výbežkom z granulózových buniek – cumulus oophorus a vzniká 

Graafov folikul. V dospelom vaječníku prebieha dozrievanie primordiálnych folikulov do 

antrálnych folikulov. Do antrálnej tekutiny sa dostávajú biologicky aktívne látky jednak 

sekréciou granulózových a tekálnych buniek, jednak z plazmy ciev zásobujúcich ovárium. Sú 

to steroidné hormóny, inhibín, LH a FSH a i. 

Počas folikulárnej fázy cyklu sa v niekoľkých folikuloch začne zväčšovať antrum a na 5.–7. 

deň cyklu sa z nich vyčlení dominantný Graafov folikul, ktorý dospeje k ovulácii. 

Depolymerizáciou mukopolysacharidov sa v antrálnej dutine zvyšuje osmotický tlak, do antra 

vstupuje tekutina, až folikul nadobudne veľkosť 1–2 cm. Cumulus oophorus sa zužuje, 

bazálna membrána, priliehajúca k stene folikula, sa rozkladá a vajíčko sa spolu s antrálnou 

tekutinou uvoľňuje 14. deň cyklu do peritoneálnej dutiny. Vajíčko zachytia fimbrie 

vajíčkovodu a putuje ním ďalej smerom k maternici. 

Po ovulácii sa začína luteálna fáza ovariálneho cyklu. Zvyšok folikula vytvára endokrinné 

aktívne tkanivo – žlté teliesko (corpus luteum). Skladá sa predovšetkým z granulózových 

buniek, ktoré tesne pred ovuláciou hypertrofujú a v ich cytoplazme sa objavujú tukové 

kvapôčky; tento proces sa nazýva luteinizácia. Tekálne bunky obaľujú granulózové bunky, 

lamina basalis sa stráca a do útvaru vrastajú cievy. Ak nenastalo odplodnenie, o 14 dní corpus 
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luteum zaniká. Granulózové i tekálne bunky nekrotizujú a do útvaru vstupujú leukocyty, 

makrofágy a fibroblasty; vzniká jazva po žltom teliesku – corpus albicans. 

         

 

Obrázok 1. Menštruačný cyklus 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Men%C5%A1trua%C4%8Dn%C3%BD

_cyklus.png 

 

HORMONÁLNE ZMENY POČAS CYKLU.  

Vo folikulárnej fáze vylučujú estrogény granulózové bunky, po ovulácii ich secernuje corpus 

luteum. Podobne folikulárne bunky produkujú v menšom množstve aj progesterón, po 

ovulácii je žlté teliesko zdrojom predovšetkým progesterónu. Toto teliesko ďalej secernuje 

proteohormón relaxín a folikulárne bunky produkujú inhibín. Folikulárna fáza ovariálneho 

cyklu sa začína menštruačným krvácaním. Na začiatku folikulárnej fázy je v krvi nízka 

koncentrácia FSH i LH. Mierny prechodný vzostup FSH sa spája s postupným zvyšovaním 

koncentrácie estradiolu a inhibínu, ktoré produkujú folikulárne bunky dominantného folikula. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Men%C5%A1trua%C4%8Dn%C3%BD_cyklus.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/80/Men%C5%A1trua%C4%8Dn%C3%BD_cyklus.png


 159 

To má za následok prechodný pokles koncentrácie FSH. Vysoká koncentrácia estrogénov 

spúšťa sekréciu hypotalamického gonadoliberínu LHRH a spolu s ním stimuluje vyplavenie 

hypofýzového LH. LHRH podnecuje aj vyplavenie FSH. Mierne sa zvyšuje i koncentrácia 

progesterónu. V tomto období prebieha ovulácia a koncentrácia gonadotropínov opäť klesá. 

Po ovulácii mnohonásobne stúpa koncentrácia progesterónu produkovaného žltým telieskom, 

v ktorom sa tvoria v tejto fáze vo zvýšenej miere aj estrogény. Ak sa oplodnenie neuskutoční, 

žlté teliesko degeneruje a koncentrácie estrogénov a progesterónu v krvi dramaticky klesajú. 

Hormonálne zmeny sú spojené so zmenami na sliznici maternice a pošvy pripravujú 

organizmus na počatie a nidáciu zárodku. Sliznica maternice pôsobením estrogénov vo 

folikulárnej fáze proliferuje. Po ovulácii prechádzaendometrium účinkom progesterónu do 

sekrečnej fázy. Proliferácia sa zastavuje, endometriálne žľazy zvyšujú sekréciu, sliznica 

akumuluje glykogén, stáva sa edematóznou a je pripravená prijať zárodok. Ak oplodnenie 

nenastalo, v dôsledku hormonálnych zmien sa špirálovité artérie sťahujú, povrchové vrstvy 

nekrotizujú, odlupujú sa a začína sa menštruačné krvácanie. V pošve sa počas cyklu účinkom 

estrogénov zvyšuje počet epitelových vrstiev, ktoré v období ovulácie kornifikujú. Pôsobením 

progesterónu sa v luteálnej fáze zvyšuje telesná teplota ženy. 

 

2.6.1.1 Ovariálna endokrinná hypofunkcia. 

Primárna ovariálna hypofunkcia – Turnerov syndróm.  

Jedná sa o gonozómovú anomáliu 45,XO v 20% mozaika (46XX/45X0). takže porucha je 

vrodená. Genotyp aj fenotyp je ženský, namiesto ovárií sú len rudimenty. U postihnutých je 

porucha sexuálnej maturácie, sexuálny infantilizmus, nízky vzrast a typický vzhľad (obr. 2): 

krátky silný krk, pterygium coli, micrognathia, široký hrudník s lateropozíciou mamíl, cubiti 

valgi, pigmentové névy, lymfatický edém rúk a nôh. Patofyziologickou príčinou je porucha 

syntézy pohlavných hormónov v dôsledku deficitu 17 -hydroxylázy (obr. 3) v ováriách 

a väčšinou i v nadobličke. Dôsledkom chýbania ovariálnych hormónov je vysoká 

koncentrácia gonádotropínov     

 



 160 

 

Obrázok 2. Turnerov syndróm 

 

Obrázok 3. Syntéza steroidných hormónov 
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Primárna ovariálna endokrinná porucha získaná. 

Môže byť dôsledkom vývojových porúch i zápalových procesov. Hladiny gonádotropínov sú 

vysoké, podľa veku kedy vznikla môže byť spojená s poruchou sexuálnej maturácie. 

Sekundárna ovariálna endokrinná porucha získaná. 

Porucha tkvie v hypotalamo-hypofýzovej regulácii, preto sú hladiny gonádotropínov nízke. 

Hypotalamo – hypofyzárne poruchy môžu byť dôsledkom psychoemočného stresu, výrazného 

poklesu hmotnosti tela, intenzívneho športového tréningu – mladé športovkyne, baletky. 

Môžu sprevádzať iné závažné ochorenia (anorexia, tyreopatie, diabetes mellitus). Príčinou 

môže byť aj prolaktinóm – hyperprolaktinémia spojená s anovuláciou pravdepodobne 

centrálneho pôvodu, podanie GnRH indukuje ovuláciu. 

 

2.6.1.2 Ovariálna endokrinná hyperfunkcia 

Príčinou môžu byť feminizujúce nádory ovárií – hypogonadotropínový hypergonadizmus. V 

detskom období sa objaví predčasná puberta. V reprodukčnom období sa objavuje 

menometrorágia (silné, dlhotrvajúce menštruačné krvácanie), nepravidelný cyklus, 

mastodynia. Podľa produkovaného hodmónu môžu byť virilizujúce nádory ovárií spojené 

s defeminizáciou a hirzutizmom. 

Komplexná centrálna hyperfunkcia ovárií – vyvolá u detí pubertas precox vera, v 90 % je 

idiopatická. 

 

Syndróm polycystických ovárií (PCOS) - Stein-Leventhal syndróm. 

Je to najčastejšia príčina chronickej anovulácie. USG vyšetrenie ukáže polycystické ováriá 

u 20% žien, 10% žien má príznaky ochorenia. Pri tejto poruche ováriá neodpovedajú na 

hypofyzárne gonádotropíny. Dozrievajúci folikul nepraskne a neuvoľní vajíčko, ktoré 

odumrie vo folikule a folikul sa zmení na cystu s tekutinou, ktorá je obalená vrstvou 

granulózových buniek. Porucha je spojená s vysokým pomerom LH : FSH (2,5 : 1), s vysokou 

hladinou estrogénov, ovariálnych a nadobličkových androgénov (hirzutizmus) a inzulínu 

v krvi. Inzulínorezistenciu často sprevádza obezita (polovica pacientiek) i diabetes mellitus 

druhého typu (tretina postihnutých). Menštručný cyklus je nepravidelný až zriedkavý.  

Z patofyziologického hľadiska je zaujímavý terapeutický prístup: Clomiphene – blokátor 

estrogénových receptorov – zablokuje účinok estrogénov na úrovni hypotalamu, dovtedy 

vysoká kontinulna sekrécia GnRH sa stane pulzatilnou a môže sa obnoviť ovulácia a fertilita. 

V terapii sa osvedčil aj metformin – používaný v liečbe DM 2, ktorý znižuje produkciu 
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glukózy pečeňou a zvyšuje citlivosť tkanív na inzulín (zlepšuje väzbu na receptory). Jeho 

podávanie často vedie k redukcii hmotnosti i poklesu sekrécie androgénov. Priaznivý účinok 

má aj simvastatin – pokles androgénnej aktivity, úprava lipidov. Blahodárna môže byť u 

obéznych žien už samotná redukcia hmotnosti. 

2.6.2 Endokrinné poruchy testes 

2.6.2.1 Hyposekrécia testikulárnych hormónov 

Deficit testikulárnych androgénov – mužský hypogonadizmus je takmer vždy spojený s 

nedostatočnou spermatogenézou. Na druhej strane, nedostatočná spermatogenéza nemusí byť 

sprevádzaná deficitom testikulárnych androgénov. Pri hyposekrécii testikulárnych hormónov 

je hladina testosterónu v krvi nízka, gonadotropíny sú zvýšené. 

 

Kongenitálny primárny mužský hypogonadizmus - Klinefelterov syndróm. 

Pri tejto vrodenej poruche je v dôsledku  gonozómovej anomálie – trisomia XXY (47,XXY) 

prítomná dysgenéza semenotvorných kanálikov. Testes sú atrofické, puberta neprebehne a nie 

je prítomná žiadna spermatogenéza. Rast je eunuchoidný, chýbajú sekundárne pohlavné 

znaky. V krvi je nízka hladina testosteronu a vysoká hladina FSH. 

 

Sekundárny mužský hypogonadizmus. 

Porucha je v testes, gonadotropíny v krvi sú zvýšené. Môže byť dôsledlom orchitídy napr. pri 

parotitíde, traumy, systémových ochorení.  

Kryptorchizmus u 0,5 % chlapcov, zvyčajne unilaterálny –je porucha zostupu testes do 

skróta. V brušnej dutine jeho funkciu poškodzuje vyššia teplota, hrozí malígne zvrhnutie. 

 

Centrálny mužský hypogonadizmus. 

Porucha sekrécie gonadotropínov v dôsledku organických lézií v hypotalamo-hypofýzovej 

oblasti, kongenitálneho panhypopituitarizmu, hyperprolaktinémia alebo ťažkých chronických 

ochorení i dlhodobého hladovania. 

 

2.6.2.2 Hypersekrécia testikulárnych hormónov 

Primárny mužský hypergonadizmus – príčinou bývajú nádory testes produkujúce 

testosteron. U detí môžu vyvolať pseudopubertas praecox. Nádory niekedy produkujú aj 

estrogény, preto môžu byť príznaky feminizácie. 

Centrálny mužský hypergonadizmus – hypergonadotropínový. 
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Môže vyvolať pubertas praecox vera – príčina je najčastejšie neznáma, alebo nádory 

hypotalamo hypofýzovej oblasti alebo epifýzy. 

 

MNOŽSTVO SPERMIÍ V EJAKULÁTE.  

 

Podľa radu medzinárodných štúdií kleslo množstvo spermií ejakuláte v priemere za 

posledných 50 rokov na polovicu:  

100 miliónov/ml v roku 1950,  

  50 miliónov/ml v roku 1990  

Progredujúci stav je alarmujúci, príčinou môžu byť toxické látky v prostredí, zhubné je i 

fajčenie. Jeden z vedeckých programov 5. výzvy EÚ bol zameraný na endokrinné disruptory. 

Podľa normy WHO z roku 1998 má byť počet spermií v celom ejakuláte (2-8 ml) nad 40 

miliónov, 20 miliónov/1 ml, pH 7,2-7,8, pritom viac ako 30% spermií má byť normálne 

pohyblivých.  
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3 PORUCHY VÝŽIVY  
 

Jana Kerlik 

 

Poruchy výživy sú v dnešnej spoločnosti jedným z najčastejších problémov. Na jednej strane 

trpí veľké množstvo populácie čoraz viac obezitou, ktorá predstavuje riziko vzniku niektorých 

vážnych ochorení. Na druhej strane v rozvojových krajinách je s výživou opačný problém, 

kde ľudia trpia najmä podvýživou.  

 

3.1 Výživa a metabolizmus 

Výživa znamená príjem látok do organizmu, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie životne 

dôležitých procesov prebiehajúcich v organizme. Výživné a chemické látky obsiahnuté 

v potrave sú zdrojom energie, zúčastňujú sa na výstavbe telových štruktúr a regulujú priebeh 

fyziologických funkcií. Rozdeľujeme ich na látky, ktoré sú zdrojom energie (cukry, tuky, 

bielkoviny), a na látky, ktoré sú potrebné pre metabolické procesy (minerály, vitamíny 

a vodu). 

Metabolizmus (látková premena) vyjadruje všetky energetické a chemické premeny (súbor 

sérií postupných enzymatických krokov - metabolických dráh), ktoré prebiehajú v organizme 

po prijatí potravy, tj. pri spracovaní, trávení, vstrebávaní a pri distribúcii cirkulačnými 

systémami k bunkám. Metabolizmus zahŕňa biosyntézu komplexných organických molekúl 

(anabolizmus) a ich rozpad (katabolizmus). Pri katabolizme organizmus pomaly a postupne 

oxiduje sacharidy, bielkoviny a tuky a produkuje CO2, H2O a energiu vo forme tepla 

a chemickej energie. Energia nevyhnutná pre životné pochody sa uskladňuje 

v makroergických väzbách vysokoenergetických fosfátových zlúčenín a vo forme bielkovín, 

tukov a zložitých sacharidov. Tvorba týchto zlúčenín z jednoduchších molekúl energiu skôr 

spotrebúvava ako uvoľňuje a označuje sa ako anabolizmus. Energia uvoľnená katabolickými 

procesmi v tele sa používa k udržaniu telesných funkcií, štiepeniu a metabolizovaniu potravy, 

pre termoreguláciu a fyzickú aktivitu. Bazálny metabolizmus (BM) je množstvo energie 

nevyhnutné na zabezpečenie funkcií organizmu za bazálnych podmienok (pokoj, nalačno, 

príjemná izbová teplota). BM je ovplyvnený množstvom faktorov, z ktorých najvýraznejšia je 

svalová aktivita, pri ktorej sa zvyšuje spotreba O2 počas námahy ako aj dlho po jej ukončení 

(kompenzácia kyslíkového dlhu). Významnými faktormi sú spracovanie potravy (najvyšší 

špecificko-dynamický efekt majú bielkoviny, ktoré zvyšujú BM, tj, vyžadujú viac energie na 
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asimilačné procesy ako sacharidy a tuky), vonkajšia teplota (nižšia vonkajšia teplota ako 

telesná teplota aktivuje mechanizmy pre udržanie tepla a rýchlosť BM vzrastá), povrch tela 

(povrch tela pozitívne koreluje s BM), pohlavie (BM žien je o niečo nižší ako u mužov), vek 

(u dospievajúcich jedincov je BM vyšší ako u starších ľudí) a hormóny (hormóny štítnej 

žľazy a katecholamíny zvyšujú BM).  

Organizmus človeka je otvorený systém. Prijíma z vonkajšieho prostredia prakticky všetky 

látky potrebné na udržanie života a vylučuje metabolické produkty, nepotrebné látky 

a škodliviny. Existenciu a kvalitu života človeka podmieňuje adekvátna výživa, tj. adekvátne 

množstvo a zloženie prijímanej potravy. Denný príjem potravy je základným predpokladom 

zachovania primeraného energetického metabolizmu. Každý človek je individuálny čo sa týka 

telesnej konštitúcie, tj. má svoju ideálnu váhu. V takom prípade nastáva dynamická 

rovnováha, tzv. energetická rovnováha, medzi príjmom a výdajom energie, ktorá je 

podmienkou normálneho priebehu všetkých životných funkcií ľudského organizmu. Pokiaľ sa 

tento stav naruší v zmysle dlhodobo zvýšeného alebo zníženého príjmu energie, dochádza 

v tele k pozitívnej energetickej bilancii (nárast hmotnosti) alebo k negatívnej energetickej 

bilancii (pokles hmotnosti). 

 

3.2 Regulácia príjmu potravy 

Regulácia príjmu potravy zabezpečuje rovnováhu medzi príjmom a výdajom energetických 

látok, minerálov a vitamínov. V hypotalame sa nachádzajú dve regulačné centrá – centrum 

hladu a centrum sýtosti. Ak je stimulované centrum hladu, dochádza k nadmernej 

konzumácii potravy (hyperfágia), po stimulácii centra sýtosti organizmus odmieta prijímať 

potravu (anorexia).  

Uvedené hypotalamické centrá okrem vzájomnej regulácie prijímajú celý súbor informácií 

z periférie nervovou (neurotransmitery) alebo krvnou cestou (hormóny, glukóza). 

Najvýznamnejšími podnetmi pre stimuláciu oboch centier sú: 

1. pohyby steny žalúdka, príp. ďalších častí gastrointestinálneho systému (hladové kontrakcie 

niekoľko hodín po najedení stimulujú centrum hladu, naopak dilatácia steny žalúdka po 

naplnení utlmuje centrum a hladu a stimuluje centrum sýtosti) 

2. koncentrácia glukózy, pravdepodobne aj aminokyselín (znížená koncentrácia glukózy 

prostredníctvom glukostatických buniek hypotalamu aktivuje príjem potravy)  
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3. teplota krvi (zvýšená teplota krvi po príjme potravy, najmä vysoký špecificko-dynamický 

účinok bielkovín, utlmuje hlad) 

4. hormóny, neurotransmittery a neuropeptidy – hypotalamické, gastrointestinálne, adipokíny 

(serotonín inhibuje a neuropeptid Y stimuluje príjem potravy, hormóny štítnej žľazy; 

cholecystokinín, glukagón a bombenzín tiež ovplyvňujú potravové správanie; leptín 

z tukového tkaniva ako hormón sýtosti inhibuje príjem potravy) 

Aj napriek bohatej aferentácii do hypotalamických pokrmových regulačných centier človek 

do iste miery stratil prirodzenú schopnosť (na rozdiel od voľne žijúcich zvierat) prijímať 

adekvátne množstvo potravy, čo môže vyvolávať zdravotné problémy. 

 

3.3 Rozdelenie a príčiny porúch výživy 

Príčiny porúch výživy môžu byť: 

1. kombináciou kvalitatívneho (bielkoviny, sacharidy, tuky, vitamíny, minerály) 

a kvantitatívneho (nadbytok alebo nedostatok) charakteru príjmu potravy s neadekvátnym 

režimom (stres, neadekvátna pohybová aktivita) 

2. ochorenia gastrointestinálneho systému (od ústnej dutiny po konečník – zápalové a 

nádorové ochorenia, malabsorpčné stavy, hnačky a zvracanie) 

3. endokrinologické (kortizol – centrálna obezita pri Cushingovom syndróme, hormóny štítnej 

žľazy –  vplyv na metabolizmus, lézie hypotalamu) 

4. iatrogénne (dlhodobá kortikoidná terapia, antidepresíva, antikoncepcia) 

5. genetické (Prader-Williho syndróm) 

6. psychogénne podmienené (mentálna anorexia, bulímia)   

 

Poruchy výživy delíme podľa zmeny hmotnosti na obezitu a podvýživu. Medzi poruchy 

výživy možno zaradiť aj hypo(hyper)vitaminózy. 

 

3.3.1 Obezita  

Obezita je definovaná ako nadmerná hmotnosť spôsobená nadmerným hromadením tuku 

v tele. Podľa svetovej zdravotníckej organizácie sa obezita považuje za najrozšírenejšie 

civilizačné ochorenie 21. storočia. Aj keď je obezita považovaná za pandemické ochorenie 

modernej spoločnosti, postihuje čoraz viac jedincov aj v rozvojových krajinách. Podľa kritérií 
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BMI trpí obezitou celosvetovo 25-30% dospelej populácie. Na Slovensku má obezitu 23% 

mužov a 22% žien (štúdia WHO-CINDI). Problémom je, že dochádza k prudkému nárastu 

výskytu obezity aj u detí a mladých ľudí. 

 

Rozdelenie obezity  

Z hľadiska morbidity a mortality obéznych ľudí má veľký význam rozdelenie obezity podľa 

regionálnej distribúcie tuku. Rozlišujú sa tak dva typy obezity (obr. 1):  

1. gynoidný typ obezity (hruškovitý typ obezity) je typický nahromadením podkožného 

tukového tkaniva prevažne na sedacích svaloch a stehnách a vyskytuje sa prevažne u žien. 

Tento typ obezity z hľadiska zvýšenej kardiovaskulárnej mortality nie je taký nebezpečný, 

avšak zvyšuje výskyt napr. degeneratívnych ochorení pohybového systému.  

2. androidný typ obezity (jablku podobný typ obezity; abdominálna, centrálna alebo 

viscerálna obezita) označuje nahromadenie tzv. vnútrobrušného tuku (viscerálny tuk) najmä v 

oblasti hrudníka a brucha u mužov. Ide o tukové tkanivo, ktoré je uložené okolo 

vnútrobrušných orgánov a na peritoneu. Práve v prípade vnútrobrušného tuku je veľmi úzke 

prepojenie medzi jeho zmnožením a zvýšeným rizikom vzniku najmä srdcovo-cievnych 

ochorení ako aj metabolických, onkologických, a ďalších ochorení. 

 

 

Obrázok 1. Androidný a gynoidný typ obezity 

(prevzaté z http://the-biggest-fattest-

blog.blogspot.com/2009_01_13_archive.html?zx=336c04e6724b2432, upravené) 

 

Hodnotenie obezity 

Z praktických dôvodov sa obezita najčastejšie hodnotí tzv. indexom telesnej hmotnosti (body 

mass index, BMI), ktorý sa získa pomocou vzorca BMI = hmotnosť(kg)/výška (m)
2
. 

 
Hodnoty 

http://the-biggest-fattest-blog.blogspot.com/2009_01_13_archive.html?zx=336c04e6724b2432
http://the-biggest-fattest-blog.blogspot.com/2009_01_13_archive.html?zx=336c04e6724b2432
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20-25 sú normálne, 25-30 definujú nadváhu a jedinci s BMI nad 30 majú obezitu. Nevýhoda 

hodnotenia obezity podľa BMI je však v tom, že nezahŕňa rozloženie telesnej hmotnosti na 

jednotlivé tkanivá, najmä kostrový a svalový systém. Príkladom môže byť rovnaká hodnota 

BMI u dvoch jedincov s rovnakou výškou a váhou, ktorí však majú odlišné rozloženie kostnej 

a svalovej hmoty (napr. jedinci s mohutne vyvinutým svalovým a kostrovým systémom, teda 

nielen športovci, môžu spadať do hodnôt BMI pre nadváhu alebo miernu obezitu).  

Preto sa zaviedlo presnejšie hodnotenie obezity podľa distribúcie tuku na základe obvodu 

pása ktoré presnejšie definuje rizikový androidný typ obezity. Obvod pása by nemal byť 

u mužov väčší ako 102 cm, u žien 88 cm. Toto posudzovanie však nezohľadňuje typ a telesnú 

výšku postavy (napr. vysokí športovci s mohutnejšou postavou majú predpoklad mať aj väčší 

obvod pása). Objektívnejším parametrom je tzv. pomer bokov a pása (waist to hip ratio, 

WHR), ktorého hodnota u mužov by nemala presahovať 1,0, u žien 0,85. Obvod pása sa 

meria v polovici vzdialenosti medzi spodným okrajom dolného rebra a crista iliaca 

v horizontálnej rovine na konci normálneho výdychu. Obvod bokov sa meria vo výške 

maximálneho vyklenutia gluteálnej oblasti v horizontálnej rovine. Osoba stojí vzpriamene so 

spojenými nohami a s uvoľnenou brušnou stenou (obr. 2). 

 

 

 

Obrázok 2. Hodnotenie obezity podľa pomeru obvodu bokov a pása 

(prevzaté z http://www.consultingroom.com/Blog/Display.asp?Blog_ID=48, upravené) 

 

Iné metódy sa zaoberajú meraním zloženia tela. Na meranie % telesného tuku sa používa 

metóda bioelektrickej impedancie, pri ktorej sa využívajú zmeny prestupu jednosmerného 

slabého elektrického prúdu tkanivami rôznej vodivosti (svalová, tuková hmota). 

Akceptovateľná hodnota je 20-25 % tuku u mužov a 25-30 % tuku u žien. Za obezitu sa 

považuje hodnota u mužov nad 25%, u žien nad 30%. Presnými metódami sú zobrazovacie 
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metódy ako počítačová tomografia (computer tomography, CT), nukleárna magnetická 

rezonancia (nuclear magnetic resonance, NMR) ako aj duálna rentgenová absorpciometria 

(dual energy absorbtiometry, DEXA). 

 

Príčiny vzniku obezity 

Obezitu podľa pôvodu môžeme rozdeliť na primárnu a sekundárnu. Primárna obezita sa 

vyskytuje najčastejšie (95%). Na jej vzniku sa podieľa predovšetkým pozitívna energetická 

bilancia. Vyznačuje sa nerovnováhou v príjme potravy, kedy je vyšší energetický príjem ako 

výdaj. Tento nepomer je výsledkom nesprávneho životného štýlu a súvisí aj s nedostatkom 

fyzickej aktivity. Primárna obezita vzniká v dôsledku interakcie faktorov vonkajšieho 

prostredia a genetických faktorov. Je to polygénne ochorenie, lebo náchylnosť k vzniku 

obezity je podmienená viacerými génmi (dnes je popísaných okolo 300 kandidátnych génov 

obezity). Tieto gény môžu byť zodpovedné za chuťovú preferenciu tukov a sladkého, 

pokojový a postprandiálny energetický výdaj, spontánnu pohybovú aktivitu, aktivitu 

lipoproteínovej a hormón-senzitívnej lipázy, schopnosť spaľovať tuky a sacharidy, reguláciu 

príjmu potravy, atď. Existuje teória o tzv. šetrivom genotype (thrifty genotype), ktorý sa 

v priebehu evolúcie vyselektoval v dobe nedostatočného príjmu potravy. Je charakterizovaný 

zníženým energetickým výdajom, vďaka ktorému mohli jedinci s „úsporným metabolizmom“ 

prežiť  počas obdobia hladomoru. Avšak v dnešnej dobe nadbytku potravy títo jedinci skôr 

inklinujú k vzniku obezity. 

Oveľa zriedkavejší (5%) je výskyt sekundárnej obezity, ktorej príčinami vzniku môžu byť:  

1. endokrinologické ochorenia (Cushingov syndróm, hypotyreóza, hypotalamické poruchy, 

inzulinóm) 

2. iatrogénne (glukokortikoidy, estrogény, tyreostatiká, tricyklické antidepresíva, 

antidiabetiká) 

3. genetické (Prader-Williho sydróm) 

Prader-Williho syndróm (PWS) je najčastejšou genetickou príčinou obezity. Ide o genetickú 

poruchu v oblasti hypotalamu. Najčastejším príznakom ochorenia u detí s PWS je znížený 

svalový tonus. Dieťa hneď po narodení pôsobí mľandravo a do 1. roku života má problémy s 

príjmom potravy. Častokrát musí byť kŕmené sondou a jeho prírastok na hmotnosti sa 

nevyvíja priaznivo. Medzi 2. až 3. rokom života nastáva obrat k lepšiemu, ktorý však vedie k 

prejedaniu sa a prudkému nárastu hmotnosti. Extrémna obezita je častým príznakom PWS a 

vedie k predčasnej mortalite najmä na kardiovaskulárne ochorenia. Okrem chronického pocitu 

hladu („dieťa nikdy nie je sýte“) a zníženého svalového tonusu sú ďalším typickým prejavom 
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charakteristické črty tváre (úzka tvár, mandľové oči, malé ústa), nízka postava, neúplný 

sexuálny vývoj, rôzny stupeň porúch mentálneho vývoja a problémy so správaním.  

 

Etiopatogenéza primárnej viscerálnej obezity  

 

Tukové tkanivo ako endokrinný orgán  

Tukové tkanivo bolo donedávna považované najmä za zásobáreň energie, ktorej úloha bola 

zdôrazňovaná z hľadiska mechanickej a tepelnej izolácie. V poslednom desaťročí sa dostáva 

do popredia úloha tukového tkaniva ako významného zdroja radu sekrečných produktov s 

endokrinnými účinkami, tzv. adipokínov (obr. 3). Tukové tkanivo sa dnes považuje za 

najväčší endokrinný orgán v organizme. Mnohé z adipokínov sa podieľajú na regulácii 

energetického metabolizmu, významne ovplyvňujú glukózovú toleranciu, odpoveď na zápal 

a vznik ochorení, ktoré súvisia s obezitou. Viscerálne tukové tkanivo je rizikovejšie 

z hľadiska vzniku mnohých ochorení v porovnaní so subkutánnym tukovým tkanivom. Súvisí 

to s rozdielnym anatomickým umiestnením ako aj odlišnou sekrečnou funkciou oboch typov 

tukových tkanív. Na rozdiel od subkutánneho tuku nadmerná akumulácia viscerálneho tuku 

pozitívne koreluje s množstvom produkovaných adipokínov, ktoré sa podieľajú na vzniku 

inzulínovej rezistencie (rezistín, leptín, prozápalové cytokíny, steroidy-kortizol) a o to menej 

tvorí adipokíny, ktoré stimulujú inzulínovú citlivosť periférnych tkanív (adiponektín, visfatín).  

Adipokíny produkované vo viscerálnom tukovom tkanive sa cestou portálneho systému 

transportujú „v koncentrovanej forme“ priamo do pečene, kde ovplyvňujú metabolizmus 

sacharidov, tukov a bielkovín. Sekrečné produkty subkutánneho tkaniva sú vyplavené do 

systémovej cirkulácie a transportujú sa „v zriedenej forme“ k cieľovým bunkám periférnych 

tkanív a orgánov. 

Okrem priamej produkcie hormónov je tukové tkanivo tiež miestom konverzie niektorých 

hormónov z ich prehormonálnych prekurzorov. Takto sa tvorí napr. kortizol z neaktívneho 

kortizónu pomocou 11β-hydroxysteroid dehydrogenázy typu 1. U obéznych jedincov bola 

zistená zvýšená expresia daného enzýmu a tým aj zvýšená produkcia kortizolu, ktorý môže 

prispievať ku vzniku hepatálnej inzulínovej rezistencie a cukrovke 2. typu (podobne ako 

u Cushingovho syndrómu). Tukové tkanivo je hlavným zdrojom estrogénov 

u postmenopauzálnych žien. Estrón a estradiol vznikajú najmä z androstendiónu účinkom 

aromatázy. Zvýšené hladiny estrogénov tak môžu byť príčinou vyššieho výskytu karcinómu 

prsníka u obéznych žien v postmenopauze. V tukovom tkanive sa premieňa tyroxín na 

účinnejší trijódtyronín, tvorí sa tu angiotenzinogén a mnoho ďalšich látok. 
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Obrázok 3. Tukové tkanivo ako endokrinný orgán  

(APO E: apolipoproteín E, ASP: acylation stimulating protein, IGF-1: insulin growth factor 1, MIF: 

macrophage migrating inhibitory factor, PAI-1: plasminogen activator inhibitor 1,  

TGF-β: transforming growth factor β, TNF-α: tumor necrosis factor α) 

(prevzaté z Hainer V.: Základy klinické obezitologie, GRADA 2004, upravené) 

 

Metabolický syndróm a viscerálna obezita   

Spoločný výskyt obezity, cukrovky a hypertenzie u jedincov bol známy už v minulosti. Spolu 

s hyperlipoproteinémiou je táto spoločne vyskytujúca sa skupina chorôb hlavnou príčinou 

úmrtia vo všetkých vyspelých krajinách. Základným dôsledkom týchto ochorení a príčinou 

úmrtia je ateroskleróza. Metabolický syndróm (Reavenov syndróm, syndróm X, syndróm 

inzulínovej rezistencie, MS) sa definuje ako súbor viacerých klinických príznakov, ktoré 

zvyšujú riziko vzniku najmä kardiovaskulárnych ochorení a diabetu 2. typu. Od prvého opisu 

Reavenom v roku 1988 prešla definícia MS postupnou evolúciou, pričom dnes sa MS 

pripisuje približne 50 chorôb a príznakov. Najčastejšie používaná definícia MS podľa 

Národného cholesterolového edukačného programu (NCEP-ATP III) diagnostikuje MS, ak sú 

prítomné minimálne 3 z nasledujúcich parametrov: 

1. viscerálna obezita - obvod pása väčší ako 102 cm u mužov, 88 cm u žien 

2. dyslipidémia - koncentrácia triacylglyceridov v sére rovná alebo väčšia ako 1,7 mmol/l 
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3. dyslipidémia - koncentrácia HDL cholesterolu v sére rovná alebo menšia ako 1,0 mmol/l 

u mužov, 1,3 mmol/l u žien 

4. hypertenzia - krvný tlak rovný alebo väčší ako 130/85 mmHg 

5. porucha glukózovej homeostázy – hodnota glykémie nalačno väčšia ako 6,0 mmol/l 

V súčasnosti sa zdôrazňuje úloha viscerálnej obezity ako možného spoločného menovateľa 

metabolických rizikových faktorov MS. Viscerálna obezita spúšťa patogenézu MS 

u metabolicky predisponovaných jedincov (genetická predispozícia na inzulínovú rezistenciu 

a nesprávny životný režim) prostredníctvom vzniku inzulínovej rezistencie ako prvotnej 

príčiny MS.  

Inzulínová rezistencia (IR) je neprimeraná alebo nedostatočná odpoveď periférnych tkanív 

(najmä kostrový sval, pečeň a tuk)  na danú koncentráciu inzulínu. Následná hyperglykémia 

vedie ku kompenzačnému zvýšeniu sekrécie inzulínu z β-buniek pankreasu 

(hyperinzulinémia). Na vzniku IR sa podieľajú genetické a vonkajšie faktory (akumulácia 

viscerálneho tuku, fyzická inaktivita, nadbytočný príjem potravy – hyperglykémia a 

hyperlipidémia, stres - kortizol a katecholamíny ako kontraregulačné hormóny inzulínu). 

Inzulínová rezistencia pri MS je tzv. postreceptorového typu, čo znamená poruchu tvorby 

alebo prenosu inzulínového signálu vo vnútri bunky. Metabolické dôsledky inzulínovej 

rezistencie sa týkajú najmä troch orgánov – pečene (zvýšená produkcia glukózy), kostrového 

svalu (porušený vstup glukózy do buniek) a tukového tkaniva (inhibícia lipolýzy). Následkom 

je  chronická hyperglykémia, hyperlipidémia a kompenzačná hyperinzulinémia,, ktoré naďalej 

zhoršujú inzulínorezistenciu či už znížením počtu inzulínových receptorov alebo ektopickým 

ukladaním lipidov v periférnych orgánoch (pečeň, svalové tkanivo, pankreas). 

Pri abdominálnej obezite zvýšené množstvo viscerálneho tuku vedie ku zvýšenému obratu 

voľných mastných kyselín a k ich zvýšenému toku a ukladaniu do pečene. Dôsledkom toho je 

hepatálna inzulínová rezistencia, čo vedie k zvýšenej glukoneogenéze a k typickej aterogénnej 

dyslipidémii (zvýšené triglyceridy a znížený HDL cholesterol). Voľné mastné kyseliny sú 

pravdepodobne rozhodujúcim faktorom vzniku inzulínovej rezistencie aj v kostrových 

svaloch, kde potláčajú transport glukózy do buniek. Voľné mastné kyseliny sa vo zvýšenej 

miere ektopicky ukladajú aj v pankrease, čím zhoršujú sekrečnú funkciu β-buniek pankreasu, 

čo môže neskôr viesť k porušenej sekrécii inzulínu a vzniku cukrovky 2. typu.  

Abdominálnu obezitu ďalej charakterizuje aj zmenený profil tvorby adipokínov, tj. zvýšená 

produkcia najmä tých adipokínov, ktoré potlačujú inzulínovú citlivosť (rezistín, leptín, 

prozápalové cytokíny). Angiotenzinogén produkovaný tukovým tkanivom je jedným 

z mechanizmov, ktorý môže vysvetliť vzťah obezity k esenciálnej hypertenzii v rámci MS.  
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Liečba inzulínovej rezistencie pri abdominálnej obezite v rámci MS spočíva v redukcii 

hmotnosti a to najmä zvýšenou pohybovou aktivitou ako aj adekvátnou úpravou 

stravovacieho režimu. 

 

3.3.2 Podvýživa  

Podvýživa (malnutrícia) znamená nerovnováhu medzi požiadavkami organizmu na energiu 

a jej reálnym príjmom. Definuje sa ako globálne alebo parciálne zhoršenie stavu výživy o viac 

ako 10-15% pod normálne hodnoty BMI. Podvýživa sa netýka len rozvojových krajín, ale je 

značným problémom aj v civilizovaných krajinách. Na Slovensku sa dotýka najmä starších 

ľudí ako aj geriatrických a onkologických pacientov. 

 

Rozdelenie podvýživy 

Podvýživu môžeme rozdeliť do dvoch hlavných skupín, v praxi však bývajú kombinované. Sú 

zahrnuté pod spoločným názvom proteínovo-energetická malnutrícia (protein-energy 

malnutrition, PEM). Patrí sem: 

1. marasmus vzniká pri nedostatku bielkovín, sacharidov a tukov. Označuje najvyšší stupeň 

kachexie tj. pokročilejšieho štádia bielkovinnej a energetickej malnutrície.  

2. kwashiorkor je nedostatok plnohodnotných bielkovín pri relatívnom energetickom dostatku 

(zabezpečenom najmä sacharidmi). 

Obe skupiny malnutrície sa môžu vyskytnúť ako v rozvojových, tak aj v ekonomicky 

vyspelých krajinách.  

 

Príčiny podvýživy  

Podvýživa sa podľa príčiny môže deliť na primárnu a sekundárnu. Primárna podvýživa je 

spôsobená nedostatkom potravy (chudoba). Sekundárna podvýživa je dôsledkom   

1. ochorenia gastrointestinálneho systému (neadekvátny príjem potravy – poruchy prehĺtania, 

trávenia, malabsorpcia, zvýšené straty – vracanie, hnačky) 

2. metabolické ochorenia (ochorenia pečene, renálna nedostatočnosť) 

3. ochorenia vyžadujúce zvýšenú spotrebu energie (septické stavy, polytraumy, onkologické 

ochorenia, diabetes mellitus, tyreotoxikóza) 

4. psychogénne podmienené ochorenia (anorexia mentalis) 

5. iné ochorenia (poruchy vedomia) 
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Etiopatogenéza podvýživy 

 

Marazmus 

Príčinou marazmu môžu byť nepriaznivé socioekonomické pomery (chudoba), organické 

(ochorenia gastrointestinálneho systému, poruchy vedomia) ako aj psychogénne poruchy 

(mentálna anorexia).  

Základom tohto typu malnutrície je deficit nutričných zdrojov, ale pri zachovalých 

regulačných schopnostiach organizmu; vzniká teda v dôsledku hladovania. Vzhľadom 

k zachovaniu normálneho metabolizmu nutričných substrátov sú v organizme prioritne 

chránené zásoby proteínov. Keďže zásoby sacharidov v tele (vo forme glykogénu v pečeni 

a vo svaloch) sú malé a pri hladovaní môžu kryť energetické potreby telesných funkcií iba 

niekoľko hodín, energia sa získava predovšetkým z tukových zásob. Pri nedostatku glukózy 

v organizme sa zvyšuje katabolizmus tukov a následne i tvorba ketolátok, čo zapríčiňuje 

metabolickú acidózu. Pri dlhodobom hladovaní sa však ketolátky stávajú významným 

zdrojom energie pre extrahepatálne tkanivá, najmä pre centrálnu nervovú sústavu. Pri 

dlhotrvajúcom obmedzení príjmu živín (niekoľko týždňov) a vyčerpaní tukových zásob 

zostávajú jediným zdrojom energie bielkoviny. Po vyčerpaní zásob sacharidov a tukov sa ich 

zásoby veľmi znižujú. Spočiatku organizmus siahne po menej dôležitých svalových 

a plazmatických bielkovinách. Nakoniec sa odbúravajú viscerálne bielkoviny, ktoré sú 

stavebnou zložkou životne dôležitých orgánov (srdce, pečeň, obličky). Keďže bielkoviny sú 

nevyhnutné pre mnohé životne dôležité funkcie, ich pokles na polovičné hodnoty oproti 

norme má za následok rýchlu smrť. Hladovanie sprevádza aj znížený príjem esenciálnych 

vitamínov do organizmu. Zásoby vitamínov sú malé a po krátkom čase vzniká kritická 

karencia. Spolu s vyčerpanými energetickými zdrojmi nastáva celkový metabolický rozvrat 

a následne zánik organizmu. Vážne ohrozenie života nastáva pri poklese ideálnej hmotnosti o 

25 % (približne o 15 - 20 kg). 

Tento typ malnutrície má pomalý priebeh (mesiace, roky) a klinicky sa prejavuje známkami 

kachexie, tj. vychudnutosti (obr. 4). Strata tukového tkaniva a neskôr úbytok svalovej hmoty 

sa prejaví vyziablosťou tváre, vyčnievajúcimi rebrami, lopatkami, hlbokými nadkľúčnymi 

jamkami, vyčnievajúcimi panvovými kosťami, ochabnutým držaním tela a zníženým 

množstvom podkožného tuku v oblasti brucha. Ku ďalším znakom kachexie patrí bledá, 

suchá, studená koža a jej šupinovité olupovanie ako aj vypadávanie vlasov a ochlpenia. Chorý 

má nízky tlak, teplotu a pomalý tep. Je slabý, apatický a depresívny. Laboratórne možno zistiť 
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hypoglykémiu, cholesterolémiu a makrocytárnu anémiu. Koncentrácia bielkovín v sére je 

znížená až vo vyšších štádiách marantickej podvýživy. 

 

 

Obrázok 4. Nádorový marazmus 

(prevzaté z Mikula J., Hluchová L.: Parenterálna a enterálna výživa.  

Via pract., 2005, roč. 2 (5): 253–255) 

 

Mentálna anorexia a bulímia 

Mentálna anorexia a bulímia sú považované za poruchy v stravovaní. Odborníci sa ešte aj 

dnes rozchádzajú v názoroch, či sa jedná o protipóly jednej choroby, alebo sa majú liečiť 

jednotlivo. Je však nesporné, že majú mnoho spoločného. Pre oba syndrómy je typické 

extrémne zaujatie telom, jeho vzhľadom a strachom z obezity. Postihnuté sú najmä 

dospievajúce dievčatá a mladé ženy. Osobnosť postihnutých charakterizuje zvýšená 

sebakontrola, vysoká zodpovednosť voči druhým, izolácia a narušená sexuálna identita. 

Prítomné sú črty perfekcionalizmu, vysoké nároky na seba, často závislosť na hodnotení 

druhými. 

Mentálna anorexia (anorexia – nechutenstvo) je ochorenie charakterizované odmietaním jedla 

(prípadne s následným vracaním, tzv. bulimanorexia) so snahou neakceptovať normálnu 

telesnú hmotnosť so zreteľom na vek, resp. výšku. Anorektici svoj vytúžený tvar postavy však 

nikdy nemôžu dosiahnuť, pretože majú pomýlený obraz o svojom tele. Presne vedia odhadnúť 

váhu a rozmery tela druhého, ale seba považujú o niekoľko kíl ťažších a o niekoľko 

centimetrov širších než je skutočnosť (obr.5). 
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Obrázok 5. Pomýlený obraz o svojom tele pri mentálnej anorexii 

(prevzaté z http://prajwalchhetri.blogspot.com/2009/11/blog-12_28.html) 

 

Dôsledkom hladovania je marantický typ podvýživy. Vzhľadom na výraznú stratu hmotnosti 

a nedostatočný príjem bielkovín u dievčat je jedným z dôležitých objektívnych príznakov 

strata menštruácie (amenorea). Ďalšími znakmi je zníženie bazálneho metabolizmu, 

hypotermia (chladné končatiny, pocit chladu), hypotenzia, bradykardia, srdcové arytmie, 

zápcha, vypadávanie vlasov, kazivosť chrupu, prípadne vznik hladových edémov. Jedným 

z dlhodobých nebezpečných následkov anorexie je osteoporóza v mladom veku 

(netraumatické fraktúry). Pri laboratórnych vyšetreniach sa zisťuje znížená hladina glukózy v 

krvi, pri vracaní zmeny vnútorného prostredia, poruchy minerálnych látok v tele, najmä 

zníženie hladiny draslíka a vápnika.  

Bulímia nervosa (bulímia – vlčí hlad) je chorobné prejedanie sa s následným nevhodným 

kompenzačným správaním ako je samovyvolávanie vracania, používanie preháňadiel, 

hladovanie alebo nadmerná pohybová aktivita. Tieto stavy sa zjavujú najmenej 2 krát za 

týždeň počas troch mesiacov. Ide o samostatnú klinickú jednotku, no bulímia s následným 

vracaním sa častokrát vyskytuje aj pri anorexia nervosa (bulimanorexia).  

Pri bulímii nebýva zväčša výrazný deficit hmotnosti. Bulimikom často kolíše váha, v 

dôsledku prejedania sa a následného vracania. Opakované intenzívne vracanie vedie ku 

zvýšenej kazivosti zubov a zažívacím problémom (pyróza, žalúdočné vredy). Časté 

používanie preháňadiel je dôsledkom črevných porúch. V ťažších štádiách bulímie je 
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možnosť metabolického rozvratu organizmu v dôsledku dehydratácie a nerovnováhy 

minerálov. 

 

Kwashiorkor  

Kwashiorkor vzniká pri nedostatku hodnotných bielkovín (rozvojové krajiny) alebo pri tzv. 

stresovom hladovaní s výrazným katabolizmom. Tento kwashiorkový typ malnutrície sa 

pravidelne rozvíja u chorých s polytraumou, septickými stavmi, po rozsiahlejších 

chirurgických výkonoch, popáleninách a ďalších akútnych stavoch, pri ktorých pacient nie je 

dostatočne nutrične zabezpečený umelou výživou. Tento typ podvýživy je vôbec najčastejšou 

poruchou výživy v nemocniciach, najmä na jednotkách intenzívnej starostlivosti (obr. 6).  

Stresové hladovanie u kriticky chorých pacientov sa líši od jednoduchého hladovania. Je 

charakterizované zvýšeným metabolizmom a katabolizmom, keď stresové hormóny 

a mediátory zápalu aj pri veľmi vysokej spotrebe energie tlmia utilizáciu glukózy a tukov. 

Prevažná časť energie je čerpaná z aminokyselín proteínových zásob chorého. Ide 

o katabolický stav, pri ktorom súčasne dochádza k odbúravaniu plazmatických bielkovín 

(najmä s krátkym polčasom ako je prealbumín, albumín, transferín), somatických (svaly) 

a viscerálnych bielkovín (parenchymatózne orgány, gastrointestinálny trakt). Tento tzv. 

„stresový autokanibalizmus“ môže spôsobiť ireverzibilné poškodenie kriticky chorého 

pacienta. Pri rozsiahlom čerpaní energie z proteínov sa neodbúrava tukové tkanivo a chorý si 

aj pri veľmi ťažkom proteínovom katabolizme zachováva tukovú zásobu. Prozápalové 

cytokíny a hypoxia zvyšujú kapilárnu permeabilitu, čo vedie k prestupu albumínu a sodíka do 

instersticiálneho priestoru, s následným presunom vody. Únik vody z ciev a jej sekvestrácia v 

interstíciu vedie k hypovolémii, hypotenzii a zhoršenému transportu kyslíka a živín z kapilár 

do buniek. Pri volumexpanzii v snahe udržať krvný tlak dochádza k zriedeniu sérových 

proteínov, zníženiu onkotického tlaku a ďalšiemu prestupu vody do extravaskulárneho 

kompartmentu, čím vzniká bludný kruh Hypoproteinémia má tak za následok vznik edémov, 

prípadne ascitu.  
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Obrázok 6. Stresový kwashiorkor 

(prevzaté z Mikula J., Hluchová L.: Parenterálna a enterálna výživa.  

Via pract., 2005, roč. 2 (5): 253–255) 

 

Stresové hormóny ako kortizol, katecholamíny a glukagón v snahe mobilizovať živiny na 

obranné reakcie a na sanáciu poškodených tkanív sú zodpovedné za ďalšie metabolické 

abnormality ako sú hyperinzulinémia, inzulínová rezistencia s hyperglykémiou, vystupňovaná 

glykogenolýza a glukoneogenéza, utlmená lipolýza a katabolizmus bielkovín s negatívnou 

dusíkovou bilanciou, keď denné straty dusíka sú vysoké s dramatickým úbytkom viscerálnych 

bielkovín a svaloviny. Úbytok svalovej hmoty môže progredovať až do zlyhávania 

motorických funkcií s dôsledkami na ventiláciu, schopnosť vykašliavať, rehabilitovať a 

podobne. Zrejmý je i dôsledok na syntézu imunoglobulínov a imunokompetenciu.  

K tomuto typu podvýživy dochádza veľmi rýchlo v priebehu niekoľkých dní až týždňov. 

Vďaka zachovanej tukovej hmote (normálna alebo len mierne stenčená vrstva podkožného 

tuku) ako aj tvorbe edémov chorý môže pôsobiť dojmom dobre živeného i napriek tomu, že je 

vážne ohrozený podvýživou, poruchami imunity (kožné infekcie, ekzémy, zlé hojenie rán) a 

vznikom chronických ochorení. Hmotnosť zostáva konštantná alebo narastá. Bielkovinová 

malnutrícia je spojená s poklesom koncentrácie sérových bielkovín (albumínu, transferínu, 

prealbumínu) ako aj zhoršenými parametrami bunkovej imunity a zníženej hladiny 

imunoglobulínov. 
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