
PATOLÓGIA POHLAVNEJ SÚSTAVY ŽENY MUDr.K.Mosná



POHLAVNÉ ORGÁNY ŽENY

 1. Vulva

 2. Vagína

 3. Uterus

• 3a. Cervix

• 3b. Endometrium

• 3c. Myometrium

 4. Tuby

 5. Ovária

 6. Mliečna žľaza



PATOLÓGIA POHLAVNEJ SÚSTAVY ŽENY 1. VULVA



1. VULVA - úvod

= označenie pre ženské vonkajšie pohlavné orgány

-Tvorená štruktúrami ektodermálneho pôvodu:

- Labia maiora

- Labia minora

- Mons pubis

- Clitoris

- Vestibulum vaginae

- Hymen

- Bartholiniho žľazy (glandulae vestibulares majores)

- Glandulae vestibulares minores



1. VULVA – patológia

 ZÁPALY

 KOŽE

-bakteriálne: streptokoky, stafylokoky, gonokoky

-plesne: Candida albicans

-parazity: Trichomonas vaginalis

 BATHOLINIHO ŽLAŽY (Bartholinitída, adenitída)

-Akútny / chronický

-Eti: obštrukcia vývodu, ascendentý zápal (Chlamýdia, gonorea, E.coli)

-Klin: bolestivé zdurenie – absces (akútny)/ cysta (chronický)

 NENÁDOROVÉ ZMENY EPITELU

-lichen sclerosus: bielo-červené škvrny, hist: hyperkeratóza, stenčenie epidermy, chronický zápal podkožia

-skvamózna hyperplázia: svrbivé belavé zhrubnutie kože, hist: hyperkeratóza, hyperplázia epidermy,
chronický zápal podkožia



1. VULVA – patológia

 NÁDORY VULVY

 BENÍGNE

-condyloma accuminatum: bradavice spôsobené HPV (hlavne 6, 11), často početné. Hist: hyperplázia
epitelu s prstovitými výbežkami, prítomnosť koilocytov (degenerované tmavé jadra, okolo jadier
vakuolizácia)

-fibroepitelový polyp: výrastok krytý dlaždicovým epitelom, stróma tvorená cievnatým fibróznym alebo
myxomatóznym tkanivom

-papilárny hidradenóm: benígny nádor z apokrinných potných žliaz

 PREMALÍGNE ZMENY: môžu progredovať do malígnych nádorov

-vulvárna intraepiteliálna neoplázia (VIN): vplyv HPV (hlavne 16, 18), dysplastické zmeny dlaždicového
epitelu nepresahujúce bazálnu membránu. Klasifikácia ako CIN (cervikálna intraepiteliálna neoplázia)

 MALÍGNE

-epidermoidný karcinóm: dysplastické bunky prerastajú invazívne do podkožia cez bazálnu membránu



PATOLÓGIA POHLAVNEJ SÚSTAVY ŽENY 2. VAGÍNA



2. VAGÍNA – úvod, patológia

= siaha od vestibulum vaginae po cervix, je krytá nerohovajútejúcim dlaždicovým 
epitelom

 ZÁPALY (vagnitída / kolpitída)

-6.typov zápalu na základe pošvového mikrobiálneho obrazu (MOP):

I. Normálna flóra (Lactobacillus Doderleini)

II. Nehnisavý bakteriálny zápal (málo leukocytov, najčastejšie Gardnerella vaginalis, ...)

III. Hnisavý bakteriálny zápal (veľa leukocytov, najčastejšie streptokoky, stafylokoky, enterokoky,...)

IV. Gonoroický zápal (Neisseria gonorrhoea)

V. Trichomonádový zápal (Trichomonas vaginalis)

VI. Kandidový zápal (candida albicans)



2. VAGÍNA – patológia

 NÁDORY

 BENÍGNE

-skvamózny papilóm: výrastok krytý pravidelným dlaždicovým epitelom

 PREMALÍGNE

-vaginálna intraepiteliálna neoplázia (VaIN): menej častá ako vulvárna (VIN) alebo cervikálna
(CIN) intraepiteliálna neoplázia, dysplastické zmeny dlaždicového epitelu vagíny
neprechádzajúce cez bazálnu membránu - klasifikácia ako CIN

 MALÍGNE

-epidermoidný karcinóm: častý, postmenopauzálne ženy, spájaný s HPV infekciou

-adenokarcinóm: zriedkavý, postmenopauzálne ženy, nespája sa s HPV

-embryonálny rabdomyosarkóm (sarcoma bortyioides): nádor detského veku (do 5. rokov),
makroskopicky tvorený polypóznymi hmotami podobnými strapcom hrozna, ktoré vypĺňajú
dutinu vagíny, hist: malígny mezenchymálny nádor vychádzajúci z priečne pruhovanej svaloviny,
tvorený nepravidelnými (anaplastickými) vretenovitými a okrúhlymi bunkami



PATOLÓGIA POHLAVNEJ SÚSTAVY ŽENY 3. UTERUS



3. UTERUS - úvod

= maternica, nepárový orgán uložený medzi močovým mechúrom a konečníkom

 KRČOK (cervix)

 TELO (corpus)
• Sliznica (endometrium)

• Svalovina (myometrium)

• Väzivový obal (perimetrium)

 FUNDUS (dno): horná časť medzi tubami



PATOLÓGIA POHLAVNEJ SÚSTAVY ŽENY 3a. CERVIX



3a. CERVIX - úvod

= krčok maternice, dolná časť maternice dĺžky 2 – 3 cm, cylindrického tvaru, 
pozostáva z viacerých častí:

- endocervix (cervikálny kanál): krytý jednovrstvovým cylindrickým epitelom s
hlienotvorbou, spája dutinu maternice s vagínou

- ektocervix (portio vaginalis): dolná časť cervixu vyklenujúca sa do vagíny, krytá
nerohovajútejúcim vrstevnatým dlaždicovým epitelom

- skvamokolumnárna junkcia: hranica medzi dvoma druhmi epitelu - endocervixom
a ektocervixom, najčastejšie miesto patologických zmien



3a. CERVIX - patológia

 ZÁPALY

-náchylnejší je endocervix

-ŠPECIFICKÝ: s tvorbou granulómov

-tuberkulóza, syfilis, lymphogranuloma venereum, chlamýdie

-NEŠPECIFICKÝ: častejší

-Akútny: infiltrácia podslizničného tkaniva neutrofilmi, edém, kongescia, epitel -
ulcerácie až krvácania

-Chronický: chronický zápalový infiltrát (lymfocyty, plazmocyty, mononukleáre), epitel
normálny / dlaždicovobunková metaplázia



3a. CERVIX - patológia

 NÁDORY

 BENÍGNE:

- Cervikálny polyp: polypózny výrastok krytý pravidelným cylindrickým epitelom, môžu byť ložiská
dlaždicovobunkovej metaplázie, stróma je tvorená riedkym väzivovým tkanivom s dilatovanými
hlienotovornými žliazkami

 MALÍGNE: INVAZÍVNY KARCINÓM KRČKA MATERNICE

-tretí najčastejší zhubný nádor žien (po prsníku a pľúcach)

-najčastejšie v oblasti skvamokolumnárnej junkcie, medzi 40.-50. rokom života

-makro: endofitický alebo exofitický rast, prerastanie do okolitých štruktúr – močový mechúr, rektum,
vagína; hematogénne metastázy – pľúca, pečeň, kosti, obličky

-histologické typy:

-Epidermoidný karcinóm (75 %)

-Adenokarcinóm (20 %)

-Iné (5 %): adenoskvamózny, nediferencovaný, ...



CERVIKÁLNY POLYP

Povrch polypu krytý pravidelným cylindrickým epitelom

dilatované hlienotvorné žliazky

cievy

Stróma z riedkeho väzivového tkaniva



3a. CERVIX - patológia

 NÁDORY

 PREMALÍGNE LÉZIE

-Cervikálna intraepitelová neoplázia (CIN), tiež označovaná ako skvamózna intraepitelová neoplázia (SIL)

-eti: najčastejšie spôsobené zmeny perzistujúcou infekciou vysokorizikovými skupinami HPV (16, 18, 31, 33,
52, 58)

-hist: pozorujeme dyspláziu buniek dlaždicového epitelu ektocervixu

= súhrn atypických cytologických zmien: pleomorfizmus – rozdiely vo veľkosti a tvare
jednotlivých buniek, strata polarity – jadro sa vzďaľuje od bazálnej membrány, vysoký pomer
jadro:cytoplazma, hrudkovitý nepravidelný chomatín, početné mitózy, natlačenie buniek)

-prognóza: môže pretrvávať a progredovať až do invazívneho karcinómu



3a. CERVIX - patológia

 NÁDORY
 PREMALÍGNE LÉZIE

-Cervikálna intraepitelová neoplázia (CIN), tiež označovaná ako skvamózna intraepitelová neoplázia (SIL)

-klasifikácia CIN: na základe výšky prerastania dysplastických buniek v epitely ektocervixu

-CIN-I: dysplastické bunky siahajú od bazálnej membrány do 1/3 hrúbky epitelového krytu

-CIN-II: dysplastické bunky prerastajú 2/3 hrúbky epitelu

-CIN-III: dysplastické bunky prerastajú viac ako 2/3 hrúbky epitelu, pokiaľ sú prítomné v celej hrúbke
epitelu ale neprerastajú cez bazálnu membránu, môžeme použiť tiež označenie Carcinoma in situ (Ca in
situ).

-klasifikácia Bethesda:

-L-SIL: (low-grade skvamózna intraepitelová lézia) zodpovedá CIN I.

-Spôsobená nízkorizikovými typmi HPV (hlavne 6, 11)

-Hist: plochý kondylóm s prítomnými koilocytmi (infikované epitelové bunky HPV s typickým
výzorom – zväčšené atypické jadro, ostro ohraničené perinukleárne cytoplazmatické svetlé
priestory obkolesené hustým lemom cytoplazmy)

-H-SIL: (high- grade skvamóyna intraepitelová lézia), zodpovedá CIN II – III.

-Spôsobená vysokorizikovými HPV (hlavne 16, 18)

-Hist: pleomorfné atypické dlaždicové bunky



3a. CERVIX - patológia

 NÁDORY

 PREMALÍGNE LÉZIE

-Cervikálna intraepitelová neoplázia (CIN), tiež označovaná ako skvamózna intraepitelová neoplázia (SIL)

Bethesda klasifikácia CIN klasifikácia Dysplázia

L-SIL CIN-I Mierna dysplázia

H-SIL CIN-II Stredne ťažká dysplázia

H-SIL CIN-III Ťažká dysplázia + Ca in situ



Dysplastické zmeny siahajúce 

menej ako po 1/3 hrúbky 

epitelu

Dysplastické zmeny 

presahujúce 2/3 hrúbky 

epitelu

CIN-I / L-SIL CIN-III / H-SIL

CERVIKÁLNA INTRAEPITELOVÁ NEOPLÁZIA



3a. CERVIX - patológia

 NÁDORY

 CYTOLOGICKÝ SKRÍNING = PAP test (Papanicolaouov ster)

-odhalenie dysplastických (atypických buniek) buniek pred vznikom invazívneho karcinómu

-viedol k výraznému poklesu výskytu invazívneho karcinómu cervixu

-odporúčania: 1 x ročne ster u všetkých sexuálne aktívnych žien – ak sú 3 po sebe idúce cytologické
vyšetrenia negatívne môže sa frekvencia zredukovať

-PAP ster: cytologickou kefkou / špachtľou sa zotrú povrchové vrstvy epitelu ektocervixu, ktoré sa
rozotrú na podložné sklíčko, ofarbia sa metodikou podľa Papanicolaoua a jednotlivé bunky sa hodnotia
pod mikroskopom

-hodnotenie:

-normálny: epitelové bunky bez dysplastických zmien (veľké polygonálne bunky s malými
tmavými zvraštenými jadrami)

-L-SIL: prítomnosť mierne abnormálnych buniek, koilocyty » kontrola o rok

-H-SIL: prítomnosť vysoko abnormálnych buniek (menšie bunky s väčším nepravidelne
kontúrovaným tmavým jadrom, bunky často v zhlukoch so zmazanými hranicami buniek) – veľké
riziko progresie do invazívneho karcinómu » konizácia (chirurgické odstránenie
postihnutej časti cervixu)



3a. CERVIX - patológia

 INÉ

 EKTROPIUM:

-vysunutie endocervikálneho cylindrického epitelu na portio vaginalis

-eti: najčastejšie pri hojení pôrodných rán

- komplikuje sa zápalom a následnou metapláziou na dlaždicový epitel, ktorý následne
obliteruje ústia žliazok, tie sa cysticky dilatujú až na veľkosť hrášku (ovula Nabothi)

 EKTOPIUM

- Ako ektropioum ale u žien ktoré nerodili, pravdepodobne v dôsledku vývinových

porúch alebo účinkov hormónov

 ERÓZIA

- defekt povrchového epitelu cervixu, na spodine granulačné tkanivo

- hojenie prerastaním dlaždicového epitelu

- Eti: najčastejšie pri chronickom zápale



PATOLÓGIA POHLAVNEJ SÚSTAVY ŽENY 3b. ENDOMETRIUM



3b. ENDOMETRIUM - úvod

= sliznica vystielajúca dutinu maternice (tunica mucosa)

-nasadá bezprostredne na myometrium

-povrch endometria je krytý jednovrstvovým cylindrickým epitelom, ktorý vytvára

-tubulózne žliazky, prechádzajúce celou vrstvou sliznice

-žliazky sú uložené v stróme tvorenej väzivom bohatým na bunky 

-endometrium podlieha cyklickým zmenám vplyvom hormónov vaječníkov (estrogény. progesterón)

-stratum functionale: vrchná vrstva endometria (5 mm), podliehajúca cyklickým zmenám a 
odlučujúca sa počas menštruácie

-stratum basale: spodná vrstva endometria (1 mm), bez zmiena odlučovnania sa, vychádza z nej 
obnova odlúpeného endometria



3b. ENDOMETRIUM - úvod

-fázy cyklu zona functionalis endometria:

- deskvamačná fáza (menštruačná): 1 – 3. deň

- rozpad zona functionalis, otváranie krvných ciev

- proliferačná fáza (do ovulácie): 4 – 14. deň

- vplyv estrogénu

- proliferácia žľazového epitelu a stromálnych buniek

- žliazky sú rovné, vystlané cylindrickým epitelom

- stróma je hustá, tvorená oválnymi až vretenovitými bunkami

- sekrečná fáza: 5 – 28. deň

- vplyv progesterónu

- žľazový epitel je zriasnený, bunky obsahujú vakuoly, v lumene sa nachádza sekrét

- stróma presiaknutá, riedka, bunky sú veľké bledé (decidualizácia) 



3b. ENDOMETRIUM - patológia

ZÁPALY (ENDOMETRITÍDY)

- v porovnaní so zápalmi iných častí vnútorného genitálu (tuby, cervix) sú zriedkavejšie » 
pravidelné odlučovanie sliznice má ochranný účinok

- eti: puerperálne (po pôrode, potrate), ascendetne (rozšírenie z vagíny a krčka), dráždenie 
vnútromaternicovým telieskom, pri nádoroch maternice 

o Akútna endometritída: 

-Makro: edematózne prekrvené endometrium, môže byť potiahnuté hnisom, ulcerácie. 
Pyometra = nahromadenie väčšieho množstva hnisu v dutine maternice

-Histo: masívna infiltrácia endometria granulocytmi (v stróme, stene a lúmene žliazok)

o Chronická endometritída:

-Makro: sveté edematózne endometrium

-Histo: sliznica prestúpená lymfocytmi, plazmocytmi a makrofágmi + opuch strómy, 
kongescia ciev, proliferácia fibroblastov



3b. ENDOMETRIUM - patológia

 FUNKČNÉ PORUCHY - všeobecne
- Spôsobuje ich nedostatok alebo nadbytok estrogénov ci progesterónu

- Klin: dysfunkčné krvácanie

- Menoragia: silné menštruačné krvácanie

- Metroragia: krvácanie mimo cyklu

- Polymenorea: Krvácanie po menej ako 22 dňoch

- Oligomenorea: krvácanie po viac ako 35 dňoch

- Krvácanie po menopauze

- Hypomenorea: slabé krvácanie

- Hypermenorea: silné krvácanie

- Dochádza k zmenám žliazok a strómy, ktoré sa líšia od normálnych cyklických zmien:

- Hypo- alebo hyperproliferačné endometrium

- Hypo- alebo hypersekrečné endometrium

- Stromoglandulárna disociácia: nepomer medzi sekrečnou premenou žliazok a strómou



3b. ENDOMETRIUM - patológia

 HYPERPLÁZIA ENDOMETRIA

- Abnormálna proliferácia žliazok

- eti: predĺžené pôsobenie estrogénov bez progesterónov

- Klasifikácia: 

- 1. Endometriálna hyperplázia bez atypií (benígna hyperplázia): nakopenie 
žliazok, ale je medzi nimi zachovaná stróma, žliazky rôzne veľké, niektoré 
cysticky dilatované, epitel žliazok tvorený pravidelnými cylindrickými bunkami

-progresia do invazívneho karcinómu < 5 %

- 2. Endometriálna hyperplázia s atypiami (endometriálna intraepitelová
neoplázia = EIN): nakopenie žliazok ložiskovo s chýbaním strómy, epitel 
žliazok tvorený zväčšenými nepravidelnými bunkami, s viditeľnými 
jadierkami, jadrá so stratou polarity, stróma bunečnatá, kompaktná

-progresia do invazívneho karcinómu v 25 % prípadov



3b. ENDOMETRIUM - patológia

 NÁDORY ENDOMETRIA

Z ENDOMETRIÁLNYCH ŽLIAZOK

- Endometriálny polyp: benígna lokalizovaná hyperplázia endometriálnych žliazok rastúca do lumenu maternice

- Hist: nakopenie žliazok, cystická dilatácia, fibrózna stróma, hrubostenné cievy

- Endometriálny karcinóm: vrchol okolo 70. roku

- Eti: vplyv estrogénov, obezita, DM, hypertenia

- Hist: najčastejší podyp endometrioidný karcinóm: vzhľad podobný ako endometrium – prítomné žliazky až solídne ložiská, 
žliazky natlačené husto na seba („back to back“ bez prítomnosti strómy), žľazový epitel viacvrstvový, s vytváraním papíl a 
cytologickými atypiami. Podľa diferenciácie (grading):

- G1 (dobre diferencovaný karcinóm): prítomnosť najmä žľazových štruktúr

- G2 (stredne diferencovaný karcinóm): žľazové aj solídne štruktúry

- G3 (zle diferencovaný karcinóm): hlavne solídne štruktúry

Z ENDOMETRIÁLNEJ STRÓMY

- Stromálny uzlík: benígny ohraničený tumor ktorý neinfiltruje myometrium, monomorfné bunky podobné proliferačnej fáze 
endometriálnej strómy

- Stromálny sarkóm: malígny tumor charakterizovaný infiltratívnym rastom 



ENDOMETRIOIDNÝ KARCINÓM

Natlačené žliazky bez strómy “back to 

back” vystlané atypickými bunkami 

nekróza

infiltrácia do 

myometria



3b. ENDOMETRIUM - patológia

 INÉ
 ENDOMETRIÓZA

= prítomnosť endometria mimo výstelky maternice

- Najčastejšie lokalizácie: vaječníky, väzy maternice, rektovaginálne septum, panvové peritoneum, jazvy

- Zriedkavé lokalizácie: pupok, pošva, vulva, apendix, koža, črevo, pľúca ...

- Pat: 

- regurgitačná teória: menštruačná krv sa dostáva cez vajíčkovody malej panvy

- Metaplastická teória: ložiská endometriózy vznikajú metapláziou s coelómového epitelu peritonea

- Hematogénna diseminácia: rozšírenie endometriálneho tkaniva mimo malú panvu

-hist: ložiská endometriálnych žliazok a strómy, čerstvejšie a staršie krvácania, siderofágy – obkolesené 
väzivovým tkanivom a zápalovými bunkami 

 ADENOMYÓZA

= prítomnosť benígnych endometriálnych štruktúr v tkanive myometria

-eti: nejasná, metaplázia alebo stimulácia endometria estrogénmi?

-klin: menorágia, dysmenorea (bolestivá menštruácia)

-hist: ložiská endometriálneho tkaniva (žliazky s okolitou strómou) hlbšie v tkanive myometria



PATOLÓGIA POHLAVNEJ SÚSTAVY ŽENY 3c. MYOMETRIUM



3c. MYOMETRIUM - úvod

= stena maternice (tunica muscularis)

- hrúbka 1,5 cm

- systém longitudinálnych, horizontálnych a šikmých vlákien hladkej svaloviny

- počas gravidity hyperplázia a hypertrofia svalových buniek



3c. MYOMETRIUM - patológia

 ZÁPALY

-zriedkavé, prestup z endometria, častejšie po pôrode a cisárskom reze 

NÁDORY

BENÍGNE:

-leiomyóm: benígny nádor z buniek hladkej svaloviny

- najčastejší nádor maternice (20 % žien nad 30 rokov)

- môže mať prímes kolagénového tkaniva = leiomyofibróm

- klin: nepravidelné krvácanie, neplodnosť, útlak okolitých štruktúr

- makro: ostro-ohraničené uzly šedobelavej farby, tuhej konzistencie, lokalizované v stene, pod sliznicou alebo 
pod serózou. Môžu byť mnohopočetné = uterus leiomyomatosus

- histo: uniformné vretenovité bunky hladkej svaloviny stočené do vírovitých štruktúr

MALÍGNE

-leiomyosarkóm: malígny nádor z buniek hladkej svaloviny

- zriedkavý (1-2% nádorov maternice)

- makro: krehké, presiaknuté nádorové hmoty s ložiskami krvácania a nekróz, prerastajúce do okolitých tkanív

- histo: pleomorfné vretenovité bunky s veľkými tmavými jadrami, prítomné mitózy



LEIOMYÓM

Uniformné vretenovité bunky zrezané pozdĺžne 

alebo priečne, prebiehajúce v navzájom 

poprepletaných zväzkoch



PATOLÓGIA POHLAVNEJ SÚSTAVY ŽENY 4. VAJÍČKOVOD



4. VAJÍČKOVOD - úvod

= tuba uterina / salpinx
- odstupujú z horných rohov maternice smerujúc k vaječníkom

- dĺžka 7-14 cm

- časti:

- pars uterina: úsek v stene maternice

- isthmus: zúžená časť

- ampulla: rozšírená časť

- infundibulum: lievikovitá časť so strapcovitými výbežkami

- histo: 4 vrstvy

- seróza: vonkajšia časť, súčasť viscerálneho peritonea

- subseróza: fibrovaskulárne tkanivo

- svalovina: cirkulárne a longitudinálne snopce hladkej svaloviny zodpovedné za 
peristaltiku

- sliznica: jednovrstvový cylindrický epitel zložený z riasinkových buniek (transport sekrétu 
a zárodku) a sekrečnych buniek (tvorba tubárneho skerétu) 

Jednovrstvový cylindrický epitel 

pokrývajúci prstovité výbežky



4. VAJÍČKOVOD - patológia

 ZÁPAL (SALPINGITIS)

- eti: prechod infekcie z maternice alebo okolia (apendicitída, peritonitída)

- makro: distálny koniec sa môže obliterovať zápalovým exudátom čím dochádza k 
dilatácií lumenu tuby

- hist: akútna (edém, infiltrácia steny granulocytmi) / chronická (infiltrácia lymfocytmi, 
plazmocytmi a granulocytmi, s fibrózou steny)

-komplikácie:

- pyosalpinx: nahromadenie hnisu v tube

- hydrosalpinx: dilatovaná tuba vyplnená čírou tekutinou (vyhojenie pyosalpinxu)

- hemosalpinx: zápalový exudát s prímesou krvi

- salpingo-ooforitída: rozšírenia zápalu na ovária

- perisalpinigitis: rozšírenie zápalu do okolia s tvorbou zrastov



4. VAJÍČKOVOD - patológia

 NÁDORY (zriedkavé)

 BENÍGNE

- Adenomatoidný tumor (najčastejší): pravdepodobne vzniká z vtiahnutí mezotelu, ostro-ohraničený bledožltý uzol 
do 3 cm.

- Leiomyóm:  z hladkej svaloviny

 MALÍGNE

- Adenokarcinóm (najčastejší – 88 %): zo sliznice tuby. Solídny alebo papilárny tumor vyplňujúci lumen tuby s 
tvorbou cýst, nekrózami a hemorágiami

 PARATUBÁRNE CYSTY

- 5 % žien, v ktoromkoľvek veku, veľkosti 1 – 8 cm

- Klin: asymptomatické, tlaková bolesť, torzia adnex

- Eti: pravdepodobne vnzikajú z mezotelu alebo emryologickćyh remnantov Mulleriánskeho a Wolfovho duktu

- Hist: tenkostenné cystické dutiny v blízkosti tuby vyplnené čírou tekutinou, vystlané oplošteným pravidelným 
epitelom



4. VAJÍČKOVOD - patológia

 EXTRAUTERINNÁ GRAVIDITA

- Implantácia oplodneného vajíčka mimo dutinu maternice (1 – 2 % tehotnosti)

- Lokalizácia: v 90 % tuby (ampula), rohy maternice, vaječník, dutina brušná, cervix

- Eti: prekážka počas presunu oplodneného vajíčka do maternice - zápalové ochorenia 
malej panvy, chronická salpingitída, zrasty, endometrióza, predchádzajúce operačné 
zákroky vajíčkovodov, vnútromaternicové antikoncepčné telieska, vrodené anomálie 
ženských pohlavných orgánov, ...

- Hist: prítomnosť produktov tehotnosti mimo maternice (choriové klky, extravilózny
trofoblast, tkanivo embrya, krvácanie)

- Komplikácia: bolesti brucha, amenorea, krvácanie - končí sa potratom, resp. ruptúrou tuby 
s krvácaním 



EXTRAUTERINNÁ GRAVIDITA

Lumen tuby s krvácaním

Stena tuby

zvyšky tehotnosti

zvyšky tehotnosti:

-klky pokryté bunkami trofoblastu



PATOLÓGIA POHLAVNEJ SÚSTAVY ŽENY 5. OVÁRIUM



5. OVÁRIUM - úvod

= vaječník
- párový oploštený orgán rozmerov 3 x 2 x 1 cm

- prepojené prostredníctvom mesoovária na ligamentum latum

-histo:

- coelomový epitel: povrch vaječníka pokrýva jedna vrstva kubických buniek 

- tunica albuginea: tenká vrstva epitelového tkaniva

- kôra: 

- ovariálne folikuly:

- zárodočné (germinálne) bunky (oocyty)

- špecializovaná gonadálna stróma: bunky granulózy a tékalne bunky 
(theca folliculi interna a externa) - produkujú estrogény 

- nešpecifická stróma: okolo folikulov, vretenovité bunky a vlákna hladkej svaloviny

- dreň: riedke väzivo, cievy, nervy, malé množstvo Leydigových buniek (produkujú androgény)



5. OVÁRIUM - patológia

 ZÁPALY (OOFORITIS)

- najčastejšie prestupom z okolia (vajíčkovod, maternica, apendix)

- zriedkavejšie hematogénne

- komplikácie: tvorba abscesov, rozšírenie na peritoneum, zrasty, sterilita

 INÉ

- Agenéza ovária: ovárium sa nevyvinulo, často chýbajú aj ostatné časti vnútorného genitálu

- Pravý hermafroditizmus: nález testis aj vaječníka zároveň (ovotestis) ak sú v rámci jedného 
orgánu)

- Torzia ovária: otočenie stopky ovária okolo vlastnej osi, vedie k zástave odtoku venóznej
krvi a hemoragickej infarzácii (infakrt)



5. OVÁRIUM - patológia

 NENÁDOROVÉ CYSTY

- Vznikajú z folikulov alebo zanoreného epitelu coelomu, veľkosť 3 cm a viac

o Folikulárna cysta: vystlaná vrstvou granulózových buniek

o Théka-luteínová cysta: vystlaná luteinozvoanou hyeprplastickou theca folliculi interna

o Korpus-luteálna cysta: cystická degenerácia žltého telieska

o Jednoduchá (serózna) cysta: vystlaná oplošteným coelómovým epitelom

o Endometrioidná (Sampsonova) cysta: v dôsledku krvácania z ložísk endometriózy vo vaječníku

- Polycystické ovária (Stein-Leventhalov syndróm)

- klin: oligomenorea, anovulácia, neplodnosť, hirzutizmus, obezita

- makro: zväčšené ovária s početnými malými cystami pod kôrou (0,5 – 1, 5 cm)

- histo: tunica albuginea nápadne zhrubnutá, cysty sú vystlané luteinizovanými tékalnymi bunkami



5. OVÁRIUM - patológia

 NÁDORY

- eti: nulliparita, dedičnosť (10 % - BRCA1, BRCA2)

- Klasifikácia: 

- Benígne (80 %)

- Malígne

- Metastatické: Krukenbergov tumor – obojstranné metastázy vaječníka vznikajúce 
šírením hlienotvorných nádorov peritoneálnou dutinou (z hrubého čreva, apendixu, 
prsníka, ...)

- Primárne

A: Nádory z povrchového epitelu (70 %)

B: Nádory zo zárodočných buniek (20 %)

C: Nádory zo špecifického mezodermu a strómy vaječníka (8 %)



5. OVÁRIUM - patológia

 NÁDORY – A: NÁDORY Z POVRCHOVÉHO EPITELU

- Často obsahujú jednu alebo viac cystických dutín (- cystadenóm / -cystadenokarcinóm)

- Môžu byť benígne, malígne alebo hraničné (s nízkym stupňom malignity – lepšia prognóza)

- Klasifikácia: podľa toho ktorým smerom sa diferencoval povrchový coelómový epitel

o Serózne nádory: tumor s cystami vyplnenými čírou tekutinou, cysty sú vystlané cylindrickými 
bunkami (metaplázia povrchového epitelu na tubárny epitel)

o Mucinózne (hlienotvorné) nádory: cystický tumor vyplnený hlienom, vystlaný cylindrickým 
epitelom s hlienovými vakuolami (metaplázia povrchového epitelu na endocervikálny epitel)

o Endometrioidné nádory: cystický alebo solídny tumor tvorený žľazami pripomínajúcimi 
endometrioidný karcinóm (metaplázia coelómového epitelu na endometriálny typ epitelu)

o Svetlobunkové nádory: cystický alebo solídny tumor tvorený nádorovými bunkami pripomínajúcimi 
renálny adenokarcinóm

o Brennerov tumor: solídny, väčšinou benígny tumor tvorený ostrovčekmi buniek pripomínajúcich 
urotel (metaplázia coelómového epitelu na prechodnobunkový epitel)



SERÓZNY CYSTADENÓM OVÁRIA MUCINÓZNY CYSTADENÓM OVÁRIA



5. OVÁRIUM - patológia

 NÁDORY – B: NÁDORY ZO ZÁRODOČNÝCH BUNIEK

- Najmä v detskom a mladom veku, v 95 % benígne

- Vznikajú zo zárodočných (germinálnych) buniek, ktoré sa môžu diferencovať na rôzne bunky

o Teratóm: vzniká z totipotentnej germinálnej bunky a obsahuje bunky pochádzajúce zo všetkých troch 
zárodočných vrstiev (ektodermu, mezodermu a endodermu)

- Zrelý (benígny): dermoidná cysta - obsahuje mix zrelých tkanív (vlasy, zuby, kosti, koža, nervové tk.)

- Nezrelý (malígny): solídny tumor – mix nezrelých embryonálnych tkanív

- Monodermálny (špecializovaný): tvorený jedným typom zrelého tkaniva (struma ovarii – tkanivo 
štítnej žľazy)

o Dysgerminóm: malígny tumor zodpovedajúci seminómu, produkuje hCG

o Choriokarcinóm: produkcia hCG

o Nádor žĺtkového vaku: produkcia alfafetoproteínu (AFP)

o Embryonálny karcinóm: produkcia AFP



5. OVÁRIUM - patológia

 NÁDORY – C: NÁDORY ZO ŠPECIFICKÉHO MEZODERMU

- Vychádzajú z buniek špecializovanej gonadálnej strómy (granulózové, tekálne, Sertoliho, Leydigove bunky)

- Väčšinou produkujú hormóny

o Androblastóm: z Leydigových a Sertoliho buniek, v 20 % malígny, produkcia androgénov – maskulinizácia

o Tekóm: z buniek téky, benígny tumor, produkujú estrogény, niekedy androgény

o Granulózobunkový nádor: z buniek granulózy, v 30 % malígny, 

- klin: produkuje estrogény – hyperplázia endometria, cystická mastopatia (vzácne androgény)

- makro: malý solídny, sčasti cystický tumor žltohnedej farby

- hist: oválne bunky s jadrami s pozdĺžnymi zárezmi (kávové zrná), usporiadané solídne, trabekulárne
alebo mikrofolikulárne (Call-Exnerové telieska – bunky usporiadané do roziet, v centre dutina 
vyplnená eozinofilnou hmotou)



GRANULÓZOBUNKOVÝ NÁDOR

Bunky charakteru kávových zŕn

Call-Exnerové teliesko



PATOLÓGIA POHLAVNEJ SÚSTAVY ŽENY 6. PRSNÍK



6. PRSNÍK - úvod

= mliečna žľaza (glandula mammaria) + tukové tkanivo + väzivová stróma

-Histologická stavba:

- Epitelová zložka: bohato rozvetvené tuboalveolárne žľazy tvoriace lalôčiky (lobuli) ústiace 
do vývodov (duktov) - vystlané sú dvojvrstvovým epitelom (vnútorný sekrečný cylindrický 
epitel, lemovaný kubickými myoepitelovými bunkami)

- Stróma: 

- Interlobulárne väzivo: v okolí duktov, tvorené hustým väzivom bohatým na fibrily a 
tukové tkanivo

- Intralobulárne väzivo: v okolí lobulov, tvorené riedkym väzivom bohatým na bunky

Žľazy vystlané dvoma vrstvami buniek

väzivo



6. PRSNÍK - patológia

 ZÁPALY (MASTITÍDA)

- Akútna mastitída: hlavne počas dojčenia (cez trhliny sa dostávajú stafylokokoy,
streptokoky) – môžu vnikat abscesy, nekrózy, zjazvovatenia, vtiahnutia bradavky

- Granulomatózna mastitída: chronický zápal (tuberkulóza, systémová sarkoidóza, po
silikónových implantátoch)

 INÉ

- Amastia, athélia: nevyvinutie mliečnej žľazy / bradavky

- Polymastia, polythelia: viacpočetné žľazy / bradavky

- Tuková nekróza: zvyčajne v dôsledku úrazu, môže dochádzať ku fibróze alebo kalcifikácii
ložiska

- Ektázia prsníkového vývodu: rozšírené vývody prsníka vyplnené zahusteným sekrétom,
vzniká v dôsledku chronických zápalových zmien

- Galaktokéla: cystické rozšírenie vývodu pri laktácii



6. PRSNÍK - patológia

 FIBROCYSTICKÉ ZMENY PRSNÍKA

- Najbežnejší benígny stav prsníka: 50 % žien medzi 30. – 50. rokom

- Eti: hormonálna dysbalancia (zvýšenie estrogénu)

- Makro: viacpočetné bilaterálne cysty (niekoľko mm – 6 cm) vyplnené seróznou až krvavou tekutinou

- Jednoduché / neproliferačné zmeny: bez zvýšeného rizika transformácie na karcinóm

o fibróza: zmnoženie kolagénového väziva okolo vývodov

o cysty: dilatáciou nepriechodných vývodov v dôsledku zmnoženia väziva, výstelka tvorená oplošteným
epitelom

o apokrinná metaplázia: zmena výstelky cysty na bunky podobné potným žľazám

- Proliferačné zmeny: zvýšené riziko vzniku karcinómu (2 – 5 x)

o adenóza: nárast v počte vývodov a lobulov bez zmeny v počte lemujúcich buniek

o hyperplázia epitelu: nárast vrstiev epitelu vystielajúch cysty, dukty alebo lobuly na tri a viac s tvorbou 
papilárnych výrastkov do lumenu

o atypická hyperplázia epitelu: proliferácia epitelových buniek, ktoré čiastočne vypĺňajú lumen žliazok, 
bunky sú uniformné ale so stratou polarity, predĺženými jadrami, nejasnými hranicami buniek



FIBROCYSTICKÉ ZMENY PRSNÍKA

Cysty

Fibróza

Fibróza

Adenóza

Apokrinná metaplázia



6. PRSNÍK - patológia

 NÁDORY (BENÍGNE)

 FIBROADENÓM

- Najbežnejší benígny nádor prsníka z riedkeho kolagénového väziva a epitelu 

- Makro: malá, dobre ohraničená guľovitá masa (2 – 4 cm), sivo-belavej farby

- Hist: pomer nárastu medzi klagénovým väzivom a vývodmi môže viesť k dvom histologickým vzorom

o Intrakanalikulárny typ: hustá stróma stláča vývody, ktoré tvoria štrbiny alebo pruhy

o Perikanalikulárny typ: riedka väzivová stróma obrkužuje dilatované vývody

 PHYLLODES TUMOR

= phyllloides = podobný listu, 30. – 70. rok

- Objemný nádor prsníka (10 – 15 cm), vzhľadom podobný listu s agresívnym klinickým správaním

- Na základe histologických čŕt môže byť benígny ale aj malígny (20 %)

- Hist: nadmerne bunečnatá stróma s benígnou proliferáciou vývodov

 INTRADUKTÁLNY PAPILÓM

- Najčastejšie v duktoch v blízkosti bradavky (ductus, sinus lactiferi), 30.  - 40. rok

- Makro: ostro ohranićené ložisko pod 1 cm so serózne-krvavým výtokom z bradavky

- Hist: početné papily s väzivovo-cievnou strómou smerujúce do lumenu vývodu, pokryté pravidelným epitelom



FIBROADENÓM INTRAKANALIKULÁRNY TYP FIBROADENÓM PERIRKANALIKULÁRNY TYP

Stróma stláča vývody na štrbinovité priestory Stróma bružuje vývody, ktoré sú dilatované



6. PRSNÍK - patológia

 NÁDORY (MALÍGNE)

 KARCINÓM PRSNÍKA

- Najčastejšia malignita žien (muži 100 x zriedkavejšie)

- Eti: faktory geografické, genetické, prebytok estrogénu, strava, fajčenie, ...

- Šírenie: lymfogénne (axilárne LU), hematogénne (kosti, pľúca, pečeň)

- Makro: tuhý, nebolestivý, neostro ohranićený uzol fixovaný ku spodine / koži, vtiahnutá bradavka, krvavý výtok

- Patog: z duktov (90%) / z lobulov (10 %)

- -Klasifikácia:

o neinvazívne karcinómy: DCIS (duktálny karcinóm in situ), LCIS (lobulárny karcinómin situ)

- nádorové bunky sú vnútri vývodu, bez invázie cez bazálnu membránu do okolitej strómy

- 30 – 50 % prechádza do invazívneho karcinómu

o invazívne karcinómy: invazívny duktálny karcinóm, invazívny lobulárny karcinóm



6. PRSNÍK - patológia

 NÁDORY (MALÍGNE)

 KARCINÓM PRSNÍKA (najčastejšie histologické podtypy)

INVAZÍVNY DUKTÁLNY KARCINÓM (70 %)

- makro: tvrdá konzistencia pre vysoký obsah kolagénovej strómy – deformity prsníka

- Hist: infiltrácia strómy atypickými nádorovými bunkami tvoriacimi hniezda, pruhy alebo zle tvarované žľazové 
štruktúry

INVAZÍVNY LOBULÁRNY KARCINÓM (5 %)

- Viacero ložísk v rámci prsníka / obojstranné postihnutie

- Makro: rôzna konzistencia, nemusí byť hmatateľný

- Hist: nádorové bunky zoradené v rade za sebou (indiánske šípy) infiltrujú strómu alebo v koncentrických zónach 
okolo vývodov (terčovito), bunky majú nízky stupeň atypií a mitóz

MEDULÁRNY KARCINÓM (1 %)

- Makro: veľká, dobre ohraničená mäkká masa – lepšia porognóza

- Hist: pruhy pleomorfných buniek s nadbytkom cytoplazmy, stróma je riedka a prestúpená lymfocytmi

HLIENOVÝ KARCINÓM

- U starších žien, pomaly rastúci, lepšia prognóza

- Hist: veľké množstvo hlienu v ktorom sú zoskupené nádorové bunky



INVAZÍVNY DUKTÁLNY KARCINÓM

Infiltrácia strómy

Pleomorfné nádorové 

bunky tvoriace duktom

podobné štruktúry



6. PRSNÍK - patológia

 NÁDORY (MALÍGNE)

 PAGETOVA CHOROBA PRSNÍKOVEJ BRADAVKY

= ekzematoidná zmena prsnej bradavky + invazívny alebo neinvazívny duktálny karcinóm v hĺbke prsníka

- 1 – 4 % pacientok s nádorom prsníka

- Klin: Prognóza pacientok s invazívnym duktálnym karcinómom a Pagetovou chorobou je horšia ako u pacientok s 
invazívnym karicnómom bez Pagetovej choroby

- Makro: koža okolo bradavky je popraskaná, s chrastami, eróziami a vytekaním serózno-krvavej tekutiny, hlbšie 
môže byť hmatná masa

- Hist: v epiderme bradavky sa nachádzajú Pagetove bunky (veľké guľovité bunky so svetlou cytoplazmou a 
hyperchrómnym jadrom a svetlým pruhom okolo jadra)



PAGETOVA CHOROBA PRSNÍKOVEJ BRADAVKY

Epiderma

Ostrovčeky Pagetových buniek v epiderme

Pagetove bunky:

-veľké, guľovité, nepravidelné

-veľa svetlej cytoplazmy

-nepravidelné veľké jadro

-viditeľné jadierko

-vakuola okolo jadra


