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POHLAVNÉ ORGÁNY MUŽA 

Prostata - vonk. žľazy (A) → Ca prostaty 

    - vnút. žľazy – submuk.,muk. (A, ESTR) → BHP 

 

Myoadenomatózna hyperplázia prostaty (65) 

• patogenéza: dysbalancia androgénov a estrogénov 

• KO: obštrukcia uretry → dyzúria, retencia moču → infekcie, urosepsa 

• makro:  zväčšenie, uzlovitá prestavba parenchýmu prostaty, ktorá 

postihuje najmä periuretrálnu časť žľazy 

•mikro: hyperplázia periuretrálnych a submukóznych žliaz   

  a svaloviny 

•histologické formy: hyperplázia stromálna (fibrózna, muskulárna alebo 

    fibromuskulárna), fibroadenomatózna,     

fibromyoadenomatózna 

 



Nodózna myoadenomatózna hyperplázia prostaty 



Myoadenomatózna hyperplázia prostaty (HE) 



Myoadenomatózna hyperplázia prostaty (AE1/3) 



Myoadenomatózna hyperplázia prostaty (Vimentín) 



POHLAVNÉ ORGÁNY MUŽA 

Karcinóm prostaty (297) 

• 80% vzniká z vonkajších androgén dependentných žliaz prostaty 

•makro: nepravidelne zväčšenie, tuhoelast., neostré ohraničenie 

• mikro: v 95 % - adenokarcinóm 

• šírenie : 

• per continuitatem popri nervoch 

• lymfogénne do spádových lymfatických uzlín 

• hematogénne do kostí 

• pre diagnózu je dôležité vyšetrenie prostatickej špecifickej kyslej 

fosfatázy a PSA 

 



Adenokarcinóm prostaty s prerastaním do močového mechúra 



Adenokarcinóm prostaty G1 (HE) 



Adenokarcinóm prostaty G3 (HE) 



Adenokarcinóm prostaty (perineurálne šírenie) 



Adenokarcinóm prostaty (HE) 



Adenokarcinóm prostaty (PSA) 



Nádory testis: 

• germinálne nádory (seminóm, embryonálny karcinóm, teratómy, nádor    

 endodermového sinusu, choriokarcinóm) 

• nádory zo špecifického mezodermu gonád (androblastóm zo 

Sertoliho b., nádory z Leydigových b.) 

 

 

Seminóm testis (123) 

- makro: bledosivofialový, mäkký, často prekrvácaný, nekrotický 

  - mikro: tvoria väčšie okrúhle bunky s nápadne svetlou  

 cytoplazmou (obsah glykogénu), v stróme bývajú infiltráty 

 lymfocytov 
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Seminóm testis (HE) 



Seminóm testis (HE) 



Seminóm testis (CD 45) 



Seminóm testis (PAS) 



Seminóm (PAS po natrávení diastázou) 



PAP test – cytologická metóda 

- ster z krčka maternice – hodnotenie buniek 

- exfoliačná metóda 

- Bethesda system 

Bioptické metódy – konizácia, punch metóda 

- získavanie tkaniva na histologické vyšetrenie 

 

- punch biopsia: malé časti cervixu z rôznych miest 

 

- konizácia: kónus (aj s cervikálym kanálom) 



ECTOCERVIX (exocervix) 

- kolagénové vlákna, BM, dlaždicový epitel - bunky: 

- bazálne (1 vrstva), parabazálne (2 vrstvy), intermediárne (8 vrstiev), superficiálne 

(5 vrstiev), exfoliačné  

 

ENDOCERVIX (cervikálny kanál) 

- cylindrický epitel (1 vrstva) 

 

TRANSFORMAČNÁ ZÓNA 



Portio v reprodukčnom období (HE) 



Portio v postmenopauze (HE) 



Cervikálna sliznica s rezervnými bunkami (HE) 



Dysplázia krčka maternice (171-173) 

Dysplázia je charakterizovaná proliferáciou dlaždicového epitelu 

s abnormálnym vyzrievaním, poruchou stratifikácie, nukleárnymi atypiami 

a rôzne výraznou mitotickou aktivitou. 

 

Etiopatogenéza:  najčastejšie infekcia ľudským papiloma vírusom (HPV) – 

pre dg. prítomnosť koilocytov. 
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Dysplázia krčka maternice (171-173) 

 

LSIL (low-grade squamous intraepithelial lesion) (CIN 1) 

• proliferácia bb. do 1/3 epitelu 

• mitotická aktivita zvýšená, bez abnormálnych mitóz 

 

HSIL (high-grade squamous intraepithelial lesion) (CIN2, CIN 3) 

• proliferácia bb. nad 1/3 epitelu 

• mitotická aktivita hojná, početné abnormálne mitotické figúry 
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Koilocyty 



Portio – LSIL (CIN 1) (HE) 



Portio – HSIL (CIN 2) (HE) 



Portio – HSIL (CIN 2) (HE) 



Portio – HSIL (CIN 3) (HE) 



Portio – HSIL (CIN 3) (prenikanie do žliazok) 



Portio (prenikanie do žliazok) 



Portio – okraj dysplázie 



Cervikálny polyp (113) 

• makro: stopkatý útvar vyrastajúci  z canalis cervicis 

• mikro: povrch polypu krytý cylindrickým epitelom, prítomnosť  

  početných  cervikálnych žliazok a zápalového infiltrátu 
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Cervikálny polyp (histotopogram) 



Cervikálny polyp (HE) 



Cervikálny polyp (HE) 



Nádory ovária 

 

•  germinálne nádory 

•  nádory zo špecifického mezodermu (sex cord) 

•  povrchové epitelovostromálne nádory 

•  ostatné nádory 
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Nádory zo špecifického mezodermu 

 

•  androblastóm 

•  granulózobunkový nádor 

•  tekóm 
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Granulózobunkový nádor ovária (103) 

 

Makro:  belavý nádor, veľkosti do 15 cm v priemere. 

 

Vlastnosti: 30 % nádorov má malígny charakter, zväčša produkuje  

 estrogény. 
 

Mikro: prítomnosť tzv. Callových-Exnerových  teliesok a buniek charakteru 

 „kávových zŕn“. 
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Granulózobunkový nádor ovária (HE) 



Granulózobunkový nádor ovária – kávové zrná (HE) 



Granulózobunkový nádor ovária – kávové zrná (HE) 



Granulózobunkový nádor ovária – Call-Exnárové telieska (HE) 



Granulózobunkový nádor ovária – Call-Exnárové telieska (detail) 



Granulózobunkový nádor ovária (retikulín) 



Povrchové epitelovostromálne nádory 

 

•  serózny cystadenóm ovária  

       a ich malígne varianty 

•  mucinózny cystadenóm ovária 

•  endometrioidný karcinóm ovária 

•  svetlobunkový karcinóm 

•  Brennerov nádor 
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Serózny cystadenóm ovária  (106) 
 

Postihuje ženy najčastejšie medzi 3. a 4. dekádou života, zvyčajne je 

obojstranný. 

 

Makro:  cystický nádor s vodnatým obsahom. 

 

Mikro:   - nízky cylindricky až kubický epitel  

  - pri tvorbe papíl – serózny papilárny cystadenóm. 

 

Polymorfia buniek, ich nepravidelné nahromadenie a prítomnosť mitóz 

svedčí pre malignizáciu  - serózny papilárny cystadenokarcinóm ovária 

(298) 
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Serózny cystadenóm ovária 



Serózny papilárny cystadenóm ovária (HE) 



Serózny cystadenokarcinóm ovária 



Mucinózny cystadenóm ovária 
 

Postihuje najčastejšie ženy v 4. – 6. decéniu, častejšie je jednostranný. 

 

Makro:  multilokulárny nádor s hlienovitým obsahom, často rozmerov 

  nad 50 cm v priemere. 

 

Mikro: tvorí ho vysoký cylindrický epitel s jadrami pri báze, v cytoplazme 

  možno dokázať hlien. 

 

Polymorfia buniek, ich nepravidelné nahromadenie a prítomnosť mitóz 

svedčí pre malignizáciu - mucinózny cystadenokarcinóm ovária 

POHLAVNÉ ORGÁNY ŽENY 



Mucinózny cystadenóm ovária 



Mucinózny cystadenóm ovária  (HE) 



Mucinózny cystadenokarcinóm ovária  (HE) 



OCHORENIA MLIEČNEJ ŽĽAZY. 

Fibroadenóm mliečnej žľazy (126, 127) 

 

Postihuje najčastejšie ženy medzi 20. – 45. rokom života. 

 

Makro: solitárny, sivobelavý ostroohraničený uzol. 

 

Mikro : je tvorený nádorovou benígnou proliferáciou epitelu a spojiva.  

 

Dve formy :  

• intrakanalikulárna 

• perikanalikulárna  



Benígny fibroadenóm prsníka (perikanalikulárna forma) 



Benígny fibroadenóm prsníka (intrakanalikulárna forma) 



Benígny fibroadenóm prsníka (intrakanalikulárna forma, AE1/3) 



OCHORENIA MLIEČNEJ ŽĽAZY. 

Fibrocystické zmeny mliečnej žľazy (112) 

 

• vyskytujú sa u žien od 20. roku života až po menopauzu, benígne 

 

Makro: mnoholožiskový výskyt, veľkosť cýst niekoľko mm až  1-2cm. 

 

Mikro:  

cysty (cystóza), 

apokrinná metaplázia epitelu cýst, 

adenóza, 

fibróza, 

hyperplázia epitelu - atypia 



Benígna dyslázia prsníka 



Benígna dyslázia prsníka (apokrinná metaplázia) 



Benígna dyslázia prsníka (apokrinná metaplázia) 



OCHORENIA MLIEČNEJ ŽĽAZY. 

Karcinóm mliečnej žľazy 

- najčast. malignita žien, 2. najčast. pričina smrti z nádorových chorôb 

- aj muži (100x zriedkavejšie) 

- makro: tuhé, nebolestivé, neostro ohraničené, fixované k spodine/koži, 

 vtiahnutá koža/bradavka, krvavý výtok ... 

- Mts – lymfogénne (axilárne LU...), hematogénne (kosti, pľúca, pečeň...) 

- 80% z duktov 

 

DCIS, LCIS 

invazívne karcinómy – duktálny (bližšie nešpecifikovaný), lobulárny, 

tubulárny, kribriformný, mucinózny (hlienotvorný), ... 

 



OCHORENIA MLIEČNEJ ŽĽAZY. 

Duktálny karcinóm in situ (DCIS) 

 - 5 hist. typov: solidný, komédový, kribriformný, mikropapilárny, papilárny 

- 30-50% prechádza do invazívnej formy (prekanceróza) 

 

Invazívny duktálny (bližšie nešpecifikovaný) karcinóm mliečnej žľazy 

(189, 304) 

- je najčastejší typ karcinómu mliečnej žľazy 

 

Makro: tuhoelastický, neostro ohraničený, belavý uzol 

 

Mikro:  solídne a tubulárne štruktúry 



Invazívny duktálny karcinóm prsníka (HE) 



Invazívny duktálny karcinóm prsníka (estrogénový receptor) 



Invazívny duktálny karcinóm prsníka (progesterónový receptor) 



HER2 - onkoproteín 



HER2 - onkoproteín 



Komedový karcinóm prsnej žľazy (HE) 



Komedový karcinóm prsnej žľazy (HE) 



Hlienotvorný adenokacinóm prsnej žľazy (alcianová modrá) 



OCHORENIA MLIEČNEJ ŽĽAZY. 

Pagetov karcinóm mliečnej žľazy (189) 

 

Tento typ karcinómu mliečnej žľazy má pôvod v primárnom karcinóme 

 vývodov mliečnej žľazy. 

 

Makro: ekzémové miesta v bradavke, niekedy až exulcerácia. 

 

Mikro: v epiderme bradavky prítomnosť tzv. Pagetových buniek – veľké 

 bunky so svetlou cytoplazmou a hyperchrómnym jadrom. 



Pagetov karcinóm prsnej bradavky 



Pagetov karcinóm prsnej bradavky 



Pagetov karcinóm prsnej bradavky 



Pagetov karcinóm prsnej bradavky (HE) 


