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PATOLÓGIA OBLIČIEK A 
DOLNÉHO MOČOVÉHO TRAKTU

1. OBLIČKY



OBLIČKY - úvod

• nefrón - základná stavebná jednota (700 000 v jednej obličke)

- glomerulus: 

- Bowmanove púzdro (vystlané plochými epitéliami)

- kľučky kapilár: podocyty, bazálna membrána, endotel

- mezangium: priestor medzi kapilárami (bunky mezangia, 
mezangiový matrix)

- tubuly: proximálne, Henleho kľučky, distálne, zberné kanáliky

• interstícium: fibroblasty, lymfocyty, riedke spojivo, cievy  



OBLIČKY - patológia

 VÝVINOVÉ PORUCHY OBLIČIEK – 10 % pôrodov

• AGENÉZA: chýbanie obličiek, obojstranná je nezlučiteľná so životom

• HYPOPLÁZIA: nedostatočný vývin, jednostranná, oblička na druhej strane sa 
zväčšuje kompenzačnou hyperpláziou 

• NADPOČETNÉ OBLIČKY

• FIXNÁ DYSTOPIA OBLIČKY: oblička počas vývinu nedosiahne určené miesto a 
je uložená nižšie, ureter je skrátený

• TÚLAVÁ OBLIČKA: nižšie uložená oblička v dôsledku ochabnutia závesného 
aparátu, ureter má normálnu dĺžku

• PODKOVOVITÁ OBLIČKA: tvarová odchýlka v dôsledku splynutia dolných 
pólov obličky

• PERZISTENCIA FETÁLNEJ LOBULIZÁCIE



OBLIČKY - patológia

 CYSTY OBLIČIEK
• JEDNODUCHÉ CYSTY: 50 % pacientov nad 50 rokov, pravdepodobne získané, solitárne alebo viacpočetné, bezpríznakové

• ZÍSKANÉ CYSTY: End-stage kidney, dialýza, tbc, cystická degenerácia nádoru, krvácanie, liečivá, echinokok

• VRODENÉ CYSTY:

• Multicystická obličková dysplázia (Potterovej typ II): deformácia obličky s početnými cystami z tubulov, okolo ktorých sa 
v parenchýme nachádzajú rôzne embryonálne štruktúry (hladká svalovina, chrupka)

• Polycystická choroba obličiek (PCHO)

• PCHO dospelých (Potterovej typ III): AD (1:400 – 1:1000), manifestuje sa v 30.- 50. roku (postihnutie len časti 
nefrónov), dilatácia ktorejkoľvek časti nefrónu, medzi cystami normálne tkanivo obličky

• PCHO detí (Potterovej typ I): AR (1:20 000 pôrodov), manifestuje sa perinatálne → zlyhanie obličiek v detstve,
cystická dilatácia všetkých zberných kanálikov

• Dreňové cystické choroby:

• Medulárne špongiovité obličky: AD, dospelí, cystická dilatácia kanálikov v dreni

• Juvenilná nefronoftíza: AR, deti, cysty v oblasti kortiko-medulárneho spojenia, vznik jazvovitého tkaniva, zlyhanie
obličiek



PCHO dospelých

Zachované tkanivo obličky

Početné, rôzne veľké cysty
Difúzne zväčšené obličky s 

početnými cystami



PCHO detí

Obojstranne zväčšené obličky, hladkých kontúr, na 

reze špongiovité (tenké cylindrické cysty siahajúce 

od panvičky po kapsulu)

Cystická dilatácia všetkých zberných kanálikov



OBLIČKY - patológia

 VASKULÁRNE CHOROBY OBLIČIEK
• HYPERTENZNÁ VASKULÁRNA CHOROBA:

• Benígna nefroskleróza: pri benígnej fáze hypertenzie
- klin: minimálne zníženie renálnych funkcií, mierna proteinúria, zriedkavo renálne zlyhanie, urémia
- makro: obličky zmenšené, púzdro prirastené, povrch jemne zrnitý, jazvy v tvare V 
- mikro:

-Vaskulárne zmeny: hyalínová arteriolsokleróza (homogénne eozinofilné zhrubnutie stien malých ciev),
zhrubnutie intimy (proliferácia hladkých svalových buniek)
-Parenchýmové zmeny: glomeruly (zhrubnutie BM, atrofia), tubuly (atrofia, zánik, interesticiálna fibróza)

• Malígna nefroskleróza: pri malígnej hypertenzii, akcelerovanej fáze benígnej hypertenzie, sekundárnej 
hypertenzie (TK > 200/140 mmHg)

- klin: 90 % pacientov zomiera do roka na urémiu, kongestívne zlyhanie srdca, mŕtvicu
- makro: obličky malé, jemne zrnitý povrch (akcelerovaná benígna HT) / zväčšené s petechiálnym
krvácaním na povrchu - „poštípané blchou“ (malígna HT)
- mikro:

-Vaskulárne zmeny: nekrotizujúca arteriolitída (fibrinoidná nekróza steny ciev), hyperplastická skleróza
intimy (koncentrická proliferácia buniek hladkej svaloviny charakteru „cibuľovej šupy“)
-Parenchýmové zmeny: strata tubulov, intersticiálna fibróza, infarkty



Benígna nefroskleróza

Súmerne zvraštené obličky s 

jemne zrnitým povrchom a 

jazvami v tvare písmena „V“

Hyalínová arterioloskleróza



OBLIČKY - patológia

 VASKULÁRNE CHOROBY OBLIČIEK
• TROMBOTICKÁ MIKROANGIOPATIA:

- tvorba trombov z doštičiek a fibrínu v arteriolách a glomeruloch pri poškodení endotelu ciev → akútne zlyhanie
obličiek
- eti: Infekcie, liečivá, autoimunitné ochorenie, trombotická trombocytopenická purpura, hemolyticko-uremický

syndróm, tehotenstvo, pre-eklampsia, malígna hypertenzia
• RENÁLNA KORTIKÁLNA NEKRÓZA: infarkt obličkovej kôry rôzneho rozsahu (fokálny, difúzny), dreň a kôra pod

puzdrom nie sú postihnuté
- eti: tehotenská kríza, septický šok, otrava, trauma

• NEKRÓZA PAPÍL DRENE OBLIČKY: ischémia papíl v dôsledku útlaku zásobujúcich ciev
- hnisavá nekróza papíl: komplikácia akútnej pyelonefritídy, hlavne u diabetikov
- aseptická nekróza papíl: pri fenacetínovej nefropatii v dôsledku abúzu analgetík

• ŠOKOVÉ OBLIČKY: náhly pokles systémového tlaku vedie k vazokonstrikcii v obličkách → zníženie filtrácie v
glomeruloch, zvýšenie resorbcie v tubuloch

- makro: zväčšené presiaknuté obličky s rozšírenou bledou kôrou a tmavočervenou dreňou
- mikro: akútna ischemická nekróza tubulov (uvoľňovanie nekrotických buniek do lumenu, vznik valcov),
mikrotromby v glomeruloch , nekróza kôry obličky

• INFARKT OBLIČKY: najčastejšie v dôsledku uzáveru koncovej vetvy a.renalis embolom (endokarditída, ats)
- makro: klinovitý tvar, žltá farba, tmavočervený lem
- mikro: koagulačná nekróza, demarkačný lem – vazodilatácia až krvácanie, zápalový infiltrát



Šokové obličky

Mikrotromby v glomeruloch

Regresívne zmeny tubulov

Nekróza tubulov s 

odlupovaním epitélií, s 

ruptúrou bazálnej 

membrány



Infarkt obličky

Infarkt – koagulačná nekróza

Demarkačný lem – vazodilatácia, 

zápalové bunky



OBLIČKY - patológia

 CHOROBY GLOMERULOV

= skupina chorôb primárne napádajúcich glomeruly

• Primárne glomerulonefritídy: glomeruly sú hlavnou postihnutou jednotkou

• Sekundárne glomerulárne choroby: systémové a hereditárne choroby, ktoré postihujú glomeruly až
sekundárne

-Klin: proteinúria, hematúria, hypertenzia, narušená exkrečná funkcia, nefritický syndróm, nefrotický
syndróm, akútne renálne zlyhanie, chronické renálne zlyhanie

-Etiopatogenéza: vo väčšine prípadov primárnu úlohu zohrávajú imunitné reakcie

 Protilátky proti Ag BM glomerulov (na vnútornej strane kapilár)

 Tvorba cirkulujúcich IK (Ag – exogénne, endogénne)

Zachytávanie IK: subendotelovo, subepitelovo, v mezangiu

 Protilátky proti ANCA (anti-neutrophilic cytoplasm antibodies), AECA (anti-endothelial cell
antibodies)

Mohan, et al. 2010



OBLIČKY - patológia

 CHOROBY GLOMERULOV

• PRIMÁRNE GLOMERULONEFRITÍDY

1. Akútna GN

2. Rýchlo progredujúca GN

3. Minimálne zmeny

4. Membránová GN

5. Membránovoproliferatívna GN

6. Mezangiálna proliferatívna GN

7. Fokálna segmentálna glomeruloskleróza

8. IgA nefropatia

9. Chronická GN



OBLIČKY - patológia

 CHOROBY GLOMERULOV

• PRIMÁRNE GLOMERULONEFRITÍDY

1. Akútna GN

-Akútna postreptokoková GN – hlavne u detí

-náhly začiatok, 1 – 2 týždne po infekcii β-hemol. strep. sk. A

-makro: -zväčšené edematózne obličky s petechiami

-mikro: zväčšené, hypercelulárne glomeruly (proliferácia

mezangiálnych, endotelových, epitelových bb, leu, monocyty)

-EM (elektrónový mikroskop): depozity IK v glomeruloch

subepiteliálne (IgG,C3)

- Akútna nestreptokoková GN

-baktérie (stafylokoky, pneumokoky, meningokoky), vírusy (hep.B,

mumps), parazity (toxoplazma), syfilis

-mikro: ako postreptokok. GN

-klin: prognóza horšia ako u postreptokokovej GN

Zväčšený hypercelulárny

glomerulus
Leukocyty



OBLIČKY - patológia

 CHOROBY GLOMERULOV

• PRIMÁRNE GLOMERULONEFRITÍDY

2. Rýchlo progredujúca GN

= extrakapilárová GN, GN s polmesiačikmi, RPGN

- Klin: akútne zlyhanie obličiek v priebehu týždňov až mesiacov

- Mikro: proliferácia buniek Bowmanovho puzdra v dôsledku prítomnosti
fibrínu v Bowmanovom priestore - vznik polmesiačikov zatláčajúcich
glomerulárne kapiláry na perifériu až ich kolaps, proliferácia
endotelových a mezangiálnych bb, infiltrácia leukocytov → glomeruly
postupne kolabujú a zanikajú

- EM: elektrónovodenzné subepitelové depozity

- Goodpasteruov syndróm: RPGN + pľúcne krvácanie

- protilátky proti BM glomerulov skrížene reagujú s alveolárnou BM

Proliferácia endotelových a 

mezangiálnych buniek

Proliferácia epitelu Bowmanovho

puzdra tvoriaceho polmesiace



OBLIČKY - patológia

 CHOROBY GLOMERULOV

• PRIMÁRNE GLOMERULONEFRITÍDY

3. Minimálne zmeny

= ochorenie bez depozitov, lipoidná nefróza, choroba pedicel podocytov

-Klin: deti do 16 rokov, nefrotický syndróm s masívnou proteinúriou

-Mikro: norma, mierne ložiskové zmnoženie mezangiového matrixu, a
mezangiových buniek, jemné lipidové vakuolizácie tubulov

- EM: splývanie pedicel podocytov

Mohan, et al. 2010



OBLIČKY - patológia

 CHOROBY GLOMERULOV

• PRIMÁRNE GLOMERULONEFRITÍDY

4. Membránová GN

-Klin: nefrotický syndróm dospelých

- Mikro: difúzne zhrubnutie kapilárnej steny glomerulov

- depozity IK na vonkajšej epitelovej strane BM glomerulov → BM
reaguje tvorbou výbežkov medzi ložiskami IK → vzniká obraz
hrebeňa (spikes) → výbežky BM neskôr úplne obkolesia
depozity IK → stena kapilár výrazne zhrubne (drôtené kľučky)

- Bez proliferácie buniek glomerulu

- GM: tmavé nepravidelné hrudy depozitov uložené epimembránovo
(na BM) a neskôr intramembránovo

Výrazne zhrubnutá stena kapilár –

bez zmnoženia buniek v glomerule

spikes



OBLIČKY - patológia

 CHOROBY GLOMERULOV

• PRIMÁRNE GLOMERULONEFRITÍDY

5. Membránovoproliferatívna GN

=mezangiokapilárová GN

- Klin: nefrotický syndróm u detí a mladých dospelých

- Mikro: zväčšené lobulárne glomeruly - zmnoženie buniek a matrix
mezangia, zhrubnutie stien kapilár – prírastok hmoty mezangia sa
vtláča pod endotel pozdĺž kapilár čím tvorí dojem dvojitej BM
(rozštiepenie membrány / vzhľad trolejového vedenia)

-Typ I (klasická froma): EM – lineárne depozity
subendotelovo

-Typ II (choroba denzných depozitov): EM – lineárne
depozity v lamina densa BM

Zmnoženie buniek 

a matrix mezangia

Zhrubnutie stien kapilár



OBLIČKY - patológia

 CHOROBY GLOMERULOV

• PRIMÁRNE GLOMERULONEFRITÍDY

6. Mezangiálna proliferatívna GN

= fokálna proliferatívna GF

- Klin: hematúria, mierna až stredná proteinúria, hypertenzia

- Mikro: zmnoženie mezangia (buniek aj matrix) – zmeny sú len v
niektorých glomeruloch alebo len v niektorých lobuloch postihnutého
glomerulu

Zmnoženie matrixu a buniek mezangia



OBLIČKY - patológia

 CHOROBY GLOMERULOV

• PRIMÁRNE GLOMERULONEFRITÍDY

7. Fokálna segmentálna glomeruloskleróza

= FSGS

- Klin: nefrotický syndróm dospelých

- Mikro:

- fokálne zmeny: postihujú menej ako 80 % glomerulov

- segmentálne zmeny: postihujú časti glomerulu

- mikro: proliferácia (mezangiové bb, endotelové bb),

sklerotizácia glomerulov

Zachovaná časť glomerulu

Segment glomerulu so 

zmnoženými mezangiovými

a endotelovými bunkami 



OBLIČKY - patológia

 CHOROBY GLOMERULOV

• PRIMÁRNE GLOMERULONEFRITÍDY

8. IgA nefropatia

= Bergerova choroba

- Epid: najbežnejšia forma GN na svete, opísaná v roku 1968 francúzskym
lekárom Bergerom

- Klin: rekurentné epizódy hematúrie, mierna proteinúria, môže progredovať do
nefrotického syndrómu

- Eti: idiopatická, súčasť Henoch-Schonleinovej purpury, chronické zápaly rôznych
systémov

- Mikro: obraz mezangiálnej proliferatívnej GN / fokálnej segmentálnej GN /
membránovoproliferatívnej GN / RPGN

- EM: v mezangiu jemné granulárne depozity IgA

IgA depozity v glomerule



OBLIČKY - patológia

 CHOROBY GLOMERULOV

• PRIMÁRNE GLOMERULONEFRITÍDY

9. Chronická GN

= difúzna sklerotizujúca GN, end stage kidney

- Posledné nezvratné štádium rôznych ochorení glomerulov

- Klin: hypertenzia, urémia, renálne zlyhanie → transplantácia

- Makro: malé zvraštené obličky, puzdro pevne prirastené ku kôre,
povrch zrnitý, na reze je kôra úzka, dreň normálna

- Mirko:

 Glomeruly: sklerotizácia, zvyšné kompenzačne
hypertrofované

 Tubuly: atrofia tubulov, dilatácia tubulov s hyalínnymi valcami

 Interstícium: fibróza a lymfatický infiltrát interstícia

 Cievy: skleróza

Sklerotizovaný glomerulus

Atrofia tubulov



OBLIČKY - patológia

 CHOROBY GLOMERULOV

• SEKUNDÁRNE GLOMERULÁRNE CHOROBY

• Diabetická nefropatia

• Lupusová nefritída

• Amyloidóza

• Nefritída pri Henoch-Schonleinovej purpure

• GNF pri systémových infekciách (bakteriálne /Lohleinova/, vírusové, parazitárne)

• Nefritídy pri zmenách ciev (polyarteritis nodosa, Wegenerova granulomatóza)

• Hereditárne nefropatie (Alportov sy, Fabryho choroba, dedičná osteo-onycho-dysplázia

• Iné (nefropatia pri tehotenskej gestóze, radiačná)



OBLIČKY - patológia

 CHOROBY GLOMERULOV

• SEKUNDÁRNE GLOMERULÁRNE CHOROBY

Diabetická nefropatia

• Diabetická glomeruloskleróza: zhrubnutie GBM, zhrubnutie
Bowmanovej kapsuly

1) Difúzna: difúzne zmnoženie mezangiálneho matrixu

2) Nodulárna (Kimmelstiel-Wilson): nodulárne zmnoženie
mezangiálneho matrixu

• Cievne lézie: hyalínna arterioloskleróza

• Tubulárne lézie: depozícia glykogénu v proximálnych tubuloch –
Armani-Ebsteinove telieska Nodulárna glomeruloskleróza

Hyalínna arterioloskleróza



OBLIČKY - patológia

 TUBULOINTERSTICIÁLNE NEFRITÍDY (TIN)
- Poškodenie obličkového interstícia a tubulov na rôznom podklade

- Klin: neschopnosť koncentrovať moč, spätne resorbovať vodu, môžu viesť k akútnemu alebo chronickému zlyhaniu obličiek

• TOXICKÉ TIN: analgetická – fenacetínová nefritída (dlhoročný abúzus analgetík), akútna toxická nekróza tubulov (soli
ťažkých kovov, etylénglykol, herbicídy, insekticídy,...)

• IMUNITNÉ TIN: TIN spôsobená protilátkami proti bazálnej membráne tubulov, TIN spôsobená imunitnými komplexami,
TIN vyvolaná T-lymfocytmi

• METABOLICKÉ TIN: urátová nefropatia (tvorba urátových kryštálikov v tubuloch pri hyperurikémii), nefroklacinóza
(ukladanie kalcia pri hyperkalciémii), hypokaliemická nefropatia (pri dlhotrvajúcej hypokaliémii), osmotická
nefropatia (podanie hyperosmotických roztokov)

• VRODENÉ TIN: enzýmové nefropatie - vrodený defekt enzýmu potrebného na spätnú resorpciu určitej látky v tubuloch
(Alportov syndróm, oxalátová nefropatia, glykogenóza obličiek), vrodená generalizovaná dysfunkcia proximálneho
tubulu (Bardet a Biedelov syndróm, Laurencov syndróm, Moonov syndróm, Fanconiho syndróm)
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 TUBULOINTERSTICIÁLNE NEFRITÍDY (TIN)

AKÚTNA TIN

- Eti: E. coli, stafylokoky, G-

- Patog: ascendentná / hematogénna infekcia

- Makro: obličky zväčšené, edematózne, vyduté na reze, žltobiele abscesy s hemoragickým okrajom, panvička a kalichy:

červená, edematózna sliznica

- Mikro: hnisavý granulocytárny zápalový exsudát v interstíciu, prestupujúci do tubulov (leukocytárne valce)

- Komplikácie: papilárna nekróza, pyonefróza, perinefrický absces (pod púzdrom), paranefrický absces (v okolitom

tkanive), sepsa



Akútna TIN

Zväčšená hyperemická

edematózna oblička

Početne sivožlté abscesy kôry

Granulocyty v interstíciu a v tubuloch
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 TUBULOINTERSTICIÁLNE NEFRITÍDY (TIN)

CHRONICKÁ TIN

- Eti: refluxná nefropatia, obštrukčná pyelonefritída, opakované ataky akútnej pyelonefritídy

- Makro: zvraštené obličky, povrch nerovnomerne hrboľatý, vtiahnutý, jazvy v tvare „U“, dilatácia kalichov a panvičky

- Mikro:

• Interstícium: zánik funkčného parenchýmu, lymfocytárno – plazmocytárny zápalový exsudát

• Tubuly: ložisková atrofia a dilatácia tubulov s obsahom koloidných valcov („štítna žľaza“)

• Glomeruly: periglomerulárna fibróza, hyalinizácia

• Cievy: obliteratívna endarteritída, hyalinná arterioloskleróza



Chronická TIN

Zvraštené hrboľaté obličky s vtiahnutiami Chronický zápalový infiltrát interstícia

Skleróza artérie

Tyreoidizácia tubulov
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 NÁDORY OBLIČIEK

EPITELOVÉ Z RENÁLNEHO PARENCHÝMU
 Benígne: adenóm, onkocytóm
 Malígne: adenokarcinóm (Grawitzov tumor)

EPITELOVÉ Z RENÁLNEJ PANVIČKY
 Benígne: urotelový papilóm
 Malígne: urotelový karcinóm

EMBRYONÁLNE
 Benígne: mezoblastický nefróm
 Malígne: nefroblastóm (Wilmsov tumor)

NEEPITELOVÉ
 Benígne: angiomyolipóm, medulárny intersticiálny nádor
 Malígne: sarkóm (zriedkavé)

SEKUNDÁRNE
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 NÁDORY OBLIČIEK

ADENOKARCINÓM OBLIČKY

= karcinóm z renálnych buniek, Grawitzov tumor, vychádza z epitelu kanálikov

- malígny, 50 – 70r.muži, 80% zhubných nádorov obličky

- Eti: tabak, genetické faktory, cystické choroby, azbest, ťažké kovy, obezita, estrogénová terapia,
analgetická nefropatia

- Klin: hematúria, bolesť v lumbálnej oblasti, hmatná abdominálna masa

- Makro: solitárny, jednostranný, na hornom póle, veľký, zlatožltý, ohraničený, nekrózy, cysty, krvácania,
nádorové tromby vo vena cava

- Mikro: viacero typov - svetlobunkový, papilárny, granulárny, chromofóbny, sarkomatoidný, zo zberných
kanálikov

- Najčastejší svetlobunkový (70%): svetlé bunky – obsah glykogénu a lipidov, usporiadanie – solídne,
trabekulárne, tubulárne



Adenokarcinóm obličky

Ohraničený tumor na hornom póle obličky 

s ložiskami invazívneho rastu

Normálne tkanivo obličky

Nádorové bunky s opticky 

prázdnou cytoplazmou



OBLIČKY - patológia

 NÁDORY OBLIČIEK

NEFROBLASTÓM

= Wilmsov nádor, typický nádor detského veku (1-6r.), malígny

- vychádza z primitívnych renálnych epitelových a
mezenchýmových buniek

- Eti: defekt na chromozóme 11

- Makro: veľký, sférický, solitárny, jednostranný, mäkký,
charakter rybacieho mäsa, nekrózy, hemorágie, myxomatózne
a chrupkovité oblasti, invázia do renálnej vény

- Mikro: 3 zložky:

• primitívne embryonálne nefroblastové tkanivo

• Nezrelá epitelová zložka (primitívne tubuly
a glomeruly)

• nezrelá mezenchýmová zložka (svalovina, tukové,
fibrózne tkanivo, chrupka, kosť)

Nefroblastové tkanivo –

malé modré bunky

Nezrelá epitelová -

primitívne tubuly a glomeruly

Nezrelá mezenchýmová zložka –

vretenovité sarkomatoidné bunky



PATOLÓGIA OBLIČIEK A 
DOLNÉHO MOČOVÉHO TRAKTU

2. ODVODNÉ MOČOVÉ 

CESTY



ODVODNÉ MOČOVÉ CESTY - úvod

• Sliznica: prechodný epitel (urotel) – viacradový epitel tvorený bazálnou, intermediárnou a 
povrchovou vrstvou. Povrchová vrstva obsahuje krycie / dáždnikové bunky (veľké viacjadrové 
bunky s hojnou eozinofilnou cytoplazmou)

• Kalichy, panvička: 2 – 3 vrstvy urotelu

• Močovod: 5 vrstiev urotelu

• Močový mechúr: 7 vrstiev urotelu

• Svalová vrstva

• Adventícia



ODVODNÉ MOČOVÉ CESTY - patológia

 VÝVINOVÉ PORUCHY:

• ZDVOJENIE PANVIČIEK A MOČOVODOV: časté, bezvýznamné

• STENÓZA  A ATRÉZIA MOČOVODU: vznik počas fetálneho života, spojené s agenézou alebo 
dyspláziou obličky

• EXTROFIA MOČOVÉHO MECHÚRA:  rázštep močového mechúra (súčasť rázštepu dolnej časti brušnej 
steny)

• MEGAURETER: rozšírenie uretra so zhrubnutím steny

• URETROKÉLA: vyklenutie distálnej časti uretra do močového mechúra

• DIVERTIKULY: vyklenutie celej hrúbky steny močového mechúra 

• EPISPÁDIA, HYPOSPÁDIA: chybné vyústenie mužskej uretry na penise 



ODVODNÉ MOČOVÉ CESTY - patológia

 OBŠTRUKČNÁ UROPATIA

• Môže postihnúť ktorúkoľvek časť močového traktu (panvička, močovod, močový mechúr, močová rúra)

• Etiológia obštrukcie:

• INTRALUMINÁLNA: urolitiáza, nádory, krvné koagulá, cudzie telesá, nekrotická renálna papila

• INTRAMURÁLNA: striktúra, uretrálna chlopňa, zápal, obštrukcia pelvicko-ereterálnej junkcie

• EXTRAMURÁLNA: uterus v tehotenstve, nádory, ochorenia prostaty, poranenie

• Makro: stagnácia moču s následným cystickým vakovitým rozšírením panvičiek a kalichov (hydronefróza),
močovodu (hydroureter), močového mechúra – prenikanie moču do interstícia obličiek s následnými
atrofickými a zápalovými zmenami tkaniva

• Mikro: Rozšírenie a atrofia tubulov, edém interstícia s následnou fibrózou,
zápalový infiltrát interstícia, akútny zápal odvodných močových ciest (pyonefros)



ODVODNÉ MOČOVÉ CESTY - patológia

 UROLITIÁZA

= tvorba močových kameňov v ktorejkoľvek úrovni močového traktu (postihuje 2
% populácie) – obličková panvička (nefrolitiáza), močovody (ureterolitiáza),
močový mechúr (urocystolitiáza)

• Klin: kolikovitá bolesť, hematúria, obštrukčná uropatia

• Patog: zvýšená koncentrácia kameňotvornej látky v moči, zmeny pH moču,
znížený objem moču, infekcie močového traktu, tvorba kryštalizačných jadier
(zhluky baktérií, nekrotických buniek, ...)

• Klasifikácia

• A.VÁPNIKOVÉ (75 %): oxalát vápenatý, fosforečnan vápenatý - malé ovoidné tvrdé kamene s
drsným povrchom, tmavohnedej farby (depozity krvného pigmentu pri traume sliznice)

• B. ZMIEŠANÉ (15 %): struvite = fosfát horečnato-amoniakálno-vápenatý – žltobiele, drobivé,
nepravidelného tvaru, odliatkové.

• C. Z KYSELINY MOČOVEJ (6 %): pri dne ako následok hyperurikémie - hladké, žlto-hnedé,
tvrdé, mnohopočetné

• D. CYSTÍNOVÉ (2 %): v dôsledku genetického defektu vedúceho k poruche transportu cystínu a
cystinúrii – voskovité, žltkasté, malé, oválne, hladké.

A.

B.

C.

D.



ODVODNÉ MOČOVÉ CESTY - patológia

 ZÁPALY MOČOVÉHO TRAKTU

• Eti: E.coli, stafylokoky, streptokoky, N. gonorrhoeae, N.catarrhalis, Ch.trachomatis,...

• Typy zápalov: akútny - katarálny, pseudomembranózny, flegmonózny / chronický

• Klin: časté močenie, bolestivé močenie, bolesť spodnej časti dutiny brušnej, horúčka, zimnica, nevoľnosť

• PYELITÍDA: (zápal obličkovej panvičky), eti - ascendentná infekcia, hematogénne rozšírenie, stáza moču

• URETERITÍDA: (zápal močovodov), následok pyelitídy alebo cystitídy

• CYSTITÍDA: (zápal močového mechúra), častejšie ženy.

• Akútna: neutrofilový exsudát, prímes lymfocytov a makrofágov, edém a kongescia sliznice

• Chronická: ulcerácie sliznice s tvorbou granulačného tkaniva, v submukóze a svalovine fibróza a chronický zápalový infiltrát

• Folikulárna: chronická cystitída s tvorbou lymfatických folikulov v sliznici

• Cystická: chronický zápal Brunnových hniezd (podslizničné ložiská urotelu) vedúci k tvorbe cystických dutín

• Emfyzematózna: zápal plynotvornými baktériami vedúci tvorbe dutiniek vyplnených plynom v stene mechúra

• Malakoplakia: žlté plaky na sliznici, tvorené nakopenými penovitými makrofágmi v dôsledku defektu fagocytózy

• URETRITÍDA (zápal močovej rúry), Gonokoková: akútny hnisavý zápal (N.gonorrhoeae), vedúci k jazvovateniu a
zúženiu trubice. Negonokoková: sprevádza cystitídu a prostatitídu



OBLIČKY - patológia

 NÁDORY ODVODNÝCH MOČOVÝCH CIEST

- močový mechúr (90%), renálna panvička (8%), močovody a močová rúra (2%)

PRECHODNOBUNKOVÉ (UROTELOVÉ) NÁDORY
 Benígne: urotelový papilóm
 Malígne: urotelový karcinóm

DLAŽDICOVOBUNKOVÉ NÁDORY
 Benígne: dlaždicovobunkový papilóm
 Malígne: dlaždicovobunkový karcinóm

NÁDORY ZO ŽĽAZOVÉHO EPITELU
 Benígne: vilózny adenóm
 Malígne: adenokarcinóm

NEEPITELOVÉ
 Benígne: leiomyóm, neurofibróm, hemangióm
 Malígne:rabdomyosarkóm

SEKUNDÁRNE



ODVODNÉ MOČOVÉ CESTY - patológia

 UROTELOVÝ PAPILÓM

• Benígny nádor z prechodného epitelu

• Mladší pacienti, nízka incidencia, častejśie muži

• Makro: exofytický rast (zriedkavo endofitický),
mäkký stopkatý, ružový, do 2 cm

• Mikro: tvorený papilami (prstovitými výbežkami) s
fibrovaskulárnou strómou, ktoré sú pokryté
normálne vyzrievajúcimi prechodnými bunkami (nie
viac ako 7 vrstiev)

Fibrovaskulárna stróma



ODVODNÉ MOČOVÉ CESTY - patológia

 UROTELOVÝ KARCINÓM

• Malígny nádor

• Starší pacienti (po 50. roku), častejšie muži

• Eti: profesionálna expozícia (anilínové farbivá, guma,
plasty, textílie), schistozomiáza, stravovanie
(metabolity tryptofánu), fajčenie, liečivá

• Polychronotropizmus = multicentrický rast nádorov v
rôznom čase na rôznych miestach odvodných močových
ciest

• Makro: papilárny (90%) / plochý rast (10%),
invazívny / neinvazívny

• Mikro: zvýšená celularita, viac ako 7 vrstiev urotelu,
mitózy, atypie buniek a jadier, strata bazálnej
polarity, rast cez bazálnu membránu (invázia)

Fibrovaskulárna stróma


