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Patofyziologie 
trávícího systému 
Játra a žlučové cesty
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Funkce jater
komplexní metabolické funkce
– sacharidy

glykogensyntéza, glykogenolýza, glukoneogeneze

– tuky
vychytávání lipoproteinů, syntéza cholesterolu, syntéza
TG

– proteiny
trans- a de-aminace AK, proteosyntéza (albumin, srážecí
faktory)

tvorba žluči
metabolismus hemu
biotransformace, detoxifikace
– hormony, léky, cizorodé látky, amoniak ze střeva

skladování vitaminů a stopových látek
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Anatomie a histologie jater
játra (hepar) ~1.5kg
2 laloky (sin. a dx.) 
rozděleny ligamentem
jaterní parenchym má
charakteristickou stavbu
– zákl. morfologickou 

jednotkou je jaterní
lalůček (lobulus)

lalůček centrální vény 
periferně portobiliární
“trias”

– zákl. funkční jednotkou je 
jaterní acinus

část tkáně zásobená
odstupy jedné
cirkumlobulární vény
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Krevní zásobení jater
v. portae
– krev se splanchniku (funkční

zásobení)
kapilární síť žaludku, střeva, 
pankreatu a sleziny se stéká
v portální véně
její větve obtékají jaterní
lalůčky (v. interlobulares a 
circumlobulares)
vstupují do nich jako jaterní
sinusoidy 
sinusoidy se spojují v 
centrální žíly 

a. hepatica
– větev truncus coeliacus

(nutriční zásobení)
vlévají se rovněž do sinusoid 
a poté do centrální vény

v. hepatica 
– drenáž z jater 

centrální žíly se spojují v 
pravou a levou jaterní žílu, 
která ústí do dolní duté žíly
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Morfologická jednotka jater
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Jaterní lalůček schématicky 
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Jaterní lalůček 3-D 
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Jaterní lalůček vs. acinus
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Etiologie poškození jater
infekce

– virové
viry hepatitid (nejč. HAV, HBV, HCV)
inf. mononukleóza (EBV)

– bakteriální
leptospiróza

– parazitární
echinikokokóza

celosvětově, Evropa obl. Středozemního moře
schistozomiáza (= bilharzióza)

Afrika, J. Amerika, Karibská oblast, JV Asie 
malárie

toxicky
– alkohol
– faloidin (Amanita faloides)
– léky (např. paracetamol)
– chemikálie

autoimunitní
– autoimunitní hepatitida
– prim. biliární cirhóza

metabolické poruchy
– heredit. hemochromatóza
– Wilsonova choroba
– porfyrie
– glykogenóza

nádory
– primární (nejč. hepatocelulární karcinom)
– metastázy
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Reakce jater na poškození
játra reagují několika způsoby, přičemž reakce mohou být stejné
u různých etiologií
– při lehčím stupni se mění metabolická aktivita hepatocytů, může se 

hromadit tuk (= steatóza)
– steatóza se známkami zánětu se nazývá steatohepatitida
– závažnější poškození vede k zániku bb., avšak játra mají zančnou 

regenerační schopnost
– dlouhodobé poškození vede k produkci vaziva za periportálních

oblastí (= fibróza)
– kombinace intenzivní nekrózy, fibrózy a regenerace tkáně, která

mění architekturu lalůčků se nazývá cirhóza

obecné projevy jaterních onemocnění
– slabost, váhový úbytek
– žloutenka
– krvácivé projevy (nedostatek stáž. faktorů)
– edémy, ascites (hypoalbuminémie)
– prodloužené působení hormonů

gynekomastie u mužů
pavoučkové névy

– jaterní encefalopatie (amoniak)
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Zánět jater - hepatitida
etiologie

– virové, alkoholové, autoimunitní, polékové
průběh

– akutní
vyhojení bez následků
fulminantní průběh vedoucí k jaternímu selhání

– chronický 
pouze perzistence infekce (nosiči)
nekrotizace parenchymu a progrese do cirhózy

virové hepatitidy
– hepatitida A (HAV – RNA virus)

akutní průběh
virus přímo cytotoxický
epidemická
fekálně-orální přenos (vakcinace)

– hepatitida B (HBV – DNA virus)
přenos krevní cestou (parenterální) a STD
průběh

virus není cytotoxický, poškození je výsledkem 
reakcí imunitního systému
akutní bez následků
v 10% případů přechází do chronicity 

» buď jen HBsAg pozitivní nosiči 
» nebo aktivní proces vedoucí k fibróze a 

cirhóze)

– hepatitida C (HCV – RNA virus)
přenos krevní cestou (parenterální) a STD
akutní stadium se typicky neprojeví
až v 80% případů přechází do chronicity - může vést k 
jaterní cirhóze
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Cyklus Echinococcus granulosus
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Cyklus Schistosoma mansoni
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Metabolické poškození jater
steatóza (S)
– normálně podíl tuku (TAG) v hepatocytech <5%

histologicky malokapénková nebo velkokapénková
– příčiny

nadměrný přívod potravou nebo lipolýzou v tuk. tkáni
zvýšená endogenní syntéza
snížené odbourávání v játrech
kombinace

steatohepatitida (SH)
– kromě S přítomny i nekrózy, známky zánětu a fibrotizace
– závažnější než prostá S (která je reverzibilní při odstranění

vyvolávajícího činitele)
– může progredovat do fibrózy či cirhózy
– na přechodu S do SH se účastní další faktory jako oxidační

stres, endotoxin, imunitní systém, nutrice aj.
etiologie S a SH
– alkoholické

energetický obsah alkoholu
změny intermediárního metabolizmu

inhibice β-oxidace
↑ NADH a acetyl-CoA (↑ syntéza MK)

– non-alkoholické (NASH)
součást syndromu inzulinové rezistence

↑ lipolýza v tuk. tkání – ↑ dodávka MK játrům
↑ peroxidace lipidů a ox. stres pro hepatocyty
hypeinzulinémie podporuje syntézu MK a TAG
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Histologie - S vs. SH
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Metabolismus TAG a CH
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Fibróza a cirhóza jater
důsledek chronického poškozování hepatocytů
– infekcí
– alkoholem
– toxickými látkami
– akumulací kovů (Cu, Fe)

fibróza (F) = zmnožení vaziva v jaterní tkáni
– v důsledku poškozování hepatocytů se z nich a z Kupferových bb. uvolňují

parakrinní faktory (zejm. PDGF a TGF-β)
– aktivace jaterních “hvězdicových” bb. (HSC)

regulace průtoku krve sinusoidami (↑ rezistence)
tvorba vaziva (kolagen, laminin, …)
tvorba proteolytických enzymů (matrix-metaloproteináz)

– změna morfologie sinusoid (ztráta fenestrací endotelu), kumulace extracel. 
matrix

cirhóza (C)
– ireverzibilní přestavba jaterní tkáně

(lalůčků, cév, vaziva)
– známky fibrózy + nekrózy + uzlovité

regenerace
– úbytek funkčního parenchymu
– rozvíjí se protálná hypertenze a jaterní

selhání
– ↑ riziko karcinomu
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Histologie – F vs. C
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Důsledky cirhózy jater
portální hypertenze
hypoalbuminémie
porucha hemostázy
– nedostatek vitaminu K a tím nedostatečná tvorba srážecích faktorů

porucha krvetvorby
– důsledek krvácení, hypersplenismu a poruchy resorpce vitaminů, poškození

kostní dřeně
hyperbilirubinemie až ikterus
nedostatečná degradace cirkulujících hormonů
– aldosteron

ztráty draslíku močí, intracel. acidóza, metabolická alkalóza
klesá ionizace NH3!!!!

– androgeny – zvýšeně konvertovány na estrogeny v periferii
gynekomastie u mužů
pavloučkové névy

metabolické důsledky
– porucha metabolismu AK (↑ podíl aromatických – atyp. neurotransmitery v 

mozku)
– porucha glukoregulace
– porucha cyklu močoviny

intrahepatální cholestáza
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Detoxikace amoniaku a 
cyklus močoviny

zdroje amoniaku
– oxidativní deaminace

glutamátdehydrogenázou z Glu
– glutaminázou z Gln na Glu
– degradace purinů a pyrimidinů
– deaminace účinkem monoaminooxidázy
– syntéza hemu
– baktérie v tlustém střevě

amoniak je >50µmol/l toxický
– porucha činnosti CNS

v krvi jako NH3/NH4
+

– poměr závisí na pH (normálně 99% ionizováno)
– při alkalóze volný amoniak a tedy toxicita 

stoupá
v játrech v cyklu močoviny (= ornitinovém)
denně 20 – 40 g urey

– CO2 + NH4
+ → CO(NH2)2 + H2O + 2H+

– 5 enzymů – zčásti v mitochondriích a cytosolu
– dusík pochází ze 2 zdrojů

z reakcí katalyzovaných glutamátdehydrogenázou
nebo glutaminázou (tedy z jak0koliv AK)
z aspartátu

urea odstraňována ledvinami
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Portální hypertenze

normální tlak v portálním řečišti 5 – 15 mmHg
lokalizace portální hypertenze
– prehepatální

trombóza v. portae, malformace, útlak
– intrahepatální

nejč. důsledek cirhózy (= porucha průtoku krve játry), steatóza, paraziti
– posthepatální

pravostranné srd. selhání (hepatosplenomegalie), trombóza jat. žil (Budd-Chiari 
syndrom), útlak nádorem

při zvýšení tlaku před jaterními sinusoidami nejsou játra vystavena 
vyššímu tlaku, poté ano a i poškození je větší
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Důsledky portální hypertenze
1) městnání krve v povodí v. portae před 
místem vniku hypertenze a překrvení orgánů

– žaludek a střevo
malnutrice a maldigesce
snadnější tvorba erozí a vředů
zvýšená prostupnost pro bakterie

– slezina 
hypersplenismus → zvýš. destrukce Ery

2) obtékání krve mimo játra portokavárními
anastomózami přímo do systémového řečiště

– za normálních okolností drobné žíly zprostředkující
alternativní odtok z v. portae do d. duté žíly, 
pokud jsou vystaveny většímu tlaku, hrozí
mechanické poškození a krvácení

vv. oesophageae
→ jícnové varixy

vv. rectales 
→ hemoroidy

vv. paraumbilicales
→ caput Medusae

3) jaterní encefalopatie
– krev ze splanchniku obsahující kromě živin i toxiny 

(zejm. amoniak, merkaptany, fenoly aj. 
produkované střevními bakteriemi) není
dostatečně očišťována 

– tvorba “falešných” neurotransmiterů v mozku
poruchy chování a vědomí, “flapping” tremor, apraxie

4) ascites a otoky
– přítomnost tekutiny v peritoneální dutině
– v důsledku portální hyypertenze +

hypoalbuminémie + retence Na (aldosteron)
– zvýš. průchod stř. bakterií může způsobit infekci 

ascitu = spontánní bakt. peritonitida
5) hepatorenální syndrom
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Jícnové varixy
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Střevo a játra - amoniak
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Střevo a játra - endotoxin

alkohol zvyšuje množství endotoxinu které vstupuje ze střeva do oběhu
endotoxin – součást stěny G-negativních bakterií

– pravděpodobně zvýšením střevní permeability pro endotoxin
endotoxin (prostřednictvím receptorů CD14 a TLR4) aktivuje 
Kuppferovy bb. jater (specializované makrofágy podél jaterních 
sinusoid) k produkci cytokinů (NFkB) a superoxidu (NADPH oxidáza)
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Nádory jater
benigní
– hemangiom
– hamartom

maligní
– hepatocelulární

karcinom 
v 70% následek 
cirhózy
bohužel prevalence se 
zvyšuje
špatná prognóza

metastázy
– ca tlustého střeva 

prsu, plic
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Patofyziologie žlučových cest
cholelithiáza
– ve věku 55-65 let ~10% mužů a ~20% 
žen

– příčiny – změna poměru složek žluči
– typ konkrementů

cholesterolové (70-90%)
pigmentové (kalcium + bilirubin)
smíšené

– zvýš. koncentrace cholesterolu
dieta, obezita

– snížení žluč. kyselin a fosfolipidů
poruchy výživy, Crohnova nemoc, resekce 
ilea

– zánět žlučníku
– stagnace žluči

dieta, hladovění
komplikace cholecystolithiázy
– žlučníková kolika (zaklínění v d. cysticus)
– extrahetaální cholestáza (zaklínění v d. 

choledochus)
– zánět (cholecystitida, cholangoitida)
– akutní pankreatitida


