
PATOLÓGIA MOČOVÉHO SYSTÉMU 

 
(Arteriolosklerotická nefroskleróza, Polycystické obličky, Glomerulonefritída –  

proliferatívna akútna – progresívna – chronická – membranózna, Akútna  

tubulointersticiálna nefritída, Chronická tubulointersticiálna nefritída,  

Svetlobunkocý karcinóm obličky, Embryonálny nefroblastóm,  

Papilóm močového mechúra) 

 

Všeobecné lekárstvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc. MUDr. Ján Porubský, CSc. 
MUDr.Michal Palkovič 

MUDr. Zuzana Čierna  

Ústav patologickej anatómie LFUK a FNsP 
pracovisko Staré mesto 

Sasinkova 4, Bratislava 

Prof. MUDr. Ľudovít Danihel, CSc. 
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Arterioloskleróza obličiek       (57) 
                                                              

•   príčina – hypertenzia → zhrubnutie stien artérií, redukcia ich lúmenu 

→ miestna ischémia 

 

Benígna nefroskleróza - makro - obličky zmenšené, púzdro prirastené,  

                      povrch jemne zrnitý, jazvy v tvare V 

    - mikro - hyalinná arterioloskleróza, zhrubnutie        

                  intimy, atrofia parenchýmu  

 

Malígna nefroskleróza (TK > 200/140 mmHg) 

- makro - obličky malé, jemne zrnitý povrch/zväčšené s       

    petechiálnym  krvácaním na povrchu 

- mikro - nekrotizujúca arteriolitída (fibrinoidná nekróza),   

  hyperplastická intimálna skleróza, strata tubulov, 

  intersticiálna fibróza, infarkty 



Arterio a arteriolosklerotická nefroskleróza 



Arterio- a arteriolosklerotická nefroskleróza 



Arterio- a arteriolosklerotická nefroskleróza 
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Cysty obličiek    (261) 

  

 - vrodené/ získané 

 - nenádorové/ nádorové  

 

Polycystické obličky 

 1. u dospelých (Potterovej typ III) – autozómovodominantné 

  - vrodené, manifestácia v dospelosti 

 2. u detí (Potterovej typ I) – autozómovorecesívne 



Polycystické obličky 



Polycystické obličky 
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Glomerulonefritídy      (59, 60, 61, 235) 

       

• choroba obličiek s prevahou zápalových zmien na glomeruloch  

• etiopatogenéza – IK (lokálne IK depozity, cirkulujúce IK), anti-GBM                               

protilátky 

•  primárne / sekundárne (SLE, vaskulitídy, DM, infekcie, ...) 

•  akútne / rapídne progredujúce / chronické  

• KO: 

 - nefritický syndróm (hematúria, ľahká proteinúria, edémy, oligúria, ↑TK) 

 - nefrotický syndróm (masívna proteinúria, hypoalbuminémia, edémy,  

         hyperlipidémia, lipidúria, hyperkoagulácia) 

 - kombinácia 



Primárne glomerulonefritídy 

1. Akútna GN 

     a) postreptokoková 

      b) nestreptokoková poinfekčná 

2. Rýchloprogredujúca GN 

3. Minimálne zmeny 

4. Membránová GN 

5. Membránovoproliferatívna GN 

6. Fokálna proliferatívna GN 

7. Fokálna a segmentová glomeruloskleróza (FSGS) 

8. IgA nefropatia 

9. Chronická glomerulonefritída  
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Morfológia      

  

 malé abnormality glomerulov  

 (Minimálne zmeny, lipoidná nefróza, choroba pedicel podocytov)  

 - SM – norma, EM – splývanie pediklov podocytov 

 - KO – nefrotický syndróm 

 

  

fokálne a/alebo segmentálne zmeny glomerulov  

(Fokálna proliferatívna GN = mezangiálna proliferatívna GN, 

Fokálna a segmentová glomeruloskleróza)  

 - zmnoženie mezang. a endotel. b. 

 - skleróza časti glomerulov 

 - KO – nefrotický syndróm 
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Difúzne glomerulonefritídy 

  

membránová GN (Epimembránová nefropatia)  

 - zhrubnutie kapilár glomerulov /drôtené kľučky/ - 

subepitel. IK depozity, hrot.výbežky BM („spikes“) → 

zhrubnutie BM 

   - bez proliferácie buniek glomerulu 

 - KO – nefrotický syndróm, hlavne dospelí 

 



Membránová glomerulonefritída 



Difúzna proliferatívna glomerulonefritída:  

 

 mezangioproliferatívna GN 

 - zmnoženie mezangia (b. a matrix) 

 - IgA nefropatia (Bergerova choroba) – KO – hematúria, hlavne u 

    detí a mladých 

  

 mezangiokapilárna (membránovoproliferatívna) GN                                  

 - zväčšené, lobulárne glomeruly - zmnoženie mezang. buniek a   

   matrix, zhrubnutie GBM (trolejové vedenie) 

 - KO – nefrotický sy, kombinácia nefrot. + nefrit. sy, hlavne   

   deti a mladí dospelí 
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Difúzna mezangiová proliferačná glomerulonefritída 



Difúzna mezangiokapilárová /membránoproliferatívna/ glomerulonefritída 



Difúzna membránoproliferatívna glomerulonefritída (MS) 
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endokapilárová GN: 

 

Akútna postreptokoková GN – hlavne u detí 

• náhly začiatok 1 – 2 týždne po streptokokovej infekcii β-hemol. 

Strep. sk. A (faryngitída, impetigo) 

• KO – akútny nefritický syndróm 

• zväčšené, hypercelulárne glomeruly (proliferácia mezangia, 

endotel., epitel. buniek, Ne) 

• depozity IK v glomeruloch subepiteliálne (IgG,C3) 

• vyliečenie/ rýchla progres. GN/ chronická GN/ chron.ren.zlyhanie 

 

Akútna nestreptokoková GN – baktérie (stafylokoky, pneumokoky, 

meningokoky), vírusy (hep.B, mumps), parazity (toxoplazma), syfilis 

• mikro – ako postreptokok. GN 

• prognóza horšia ako u postreptokokovej GN 
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 extrakapilárna glomerulonefritída  

 (Rýchloprogredujúca GN, RPGN, GN s polmesiačikmi) 

 - zmnoženie epitel.b. oboch listov Bowmanovho púzdra 

 (polmesiačiky) → zatláčanie kapilár na perifériu až kolaps 

 - Goodpastureov synd (protilátky proti BM kapilár glomerulov a 

 alveolov) 

 

 difúzna sklerotizujúca glomerulonefritída  

 (Chronická GN,  oblička posledného štádia, end stage kidney) 

 - pokročilé štádium všetkých glomerulonefritíd  

 - skleróza glomerulov a arteriol, atrofia tubulov,  

   fibróza interstícia + lymfocyty 

  



Extrakapilárová glomerulonefritída 



Extrakapilárová glomerulonefritída 



End stage kidney 



End stage kidney 
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Tubulointersticiálne nefritídy      

- choroba obličiek s prevahou zápalových zmien v tubuloch a v interstíciu 

- akútne  / chronické 

- infekčné / neinfekčné (lieky, ↑ Ca, ↓ K, dna, Cd, Pb, RAT, amyloidóza) 

 

Akútna pyelonefritída (Akútna infekčná tubulointersticiálna nefritída) 

        (94) 

 - etiológia: E. coli, Enterobacter; ascendentne / hematogénne 

 - makro: tvorba abscesov, na reze žlté prúžky smerujúce do drene, 

panvička a kalichy : červená, edematózna sliznica 

 - mikro: hnisavý granulocytárny zápalový exsudát, v tubuloch (leukocytárne 

valce)    

   → interstícium (abscesy) 

 - komplikácie: sepsa, papilárna nekróza, pyonefróza, perinefrický absces ... 



Akútna tubulointersticiálna nefritída 



Akútna tubulointersticiálna nefritída 



Akútna tubulointersticiálna nefritída 



Akútna tubulointersticiálna nefritída 
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Tubulointersticiálne nefritídy 

 

Chronická pyelonefritída 

(Chronická infekčná tubulointersticiálna nefritída)  (95) 

 

    - refluxná nefropatia / obštrukčná pyelonefritída  

    - makro - povrch nerovnomerne hrboľatý, vtiahnutý, jazvy v tvare U 

    - mikro - zánik funkčného parenchýmu, lymfocytárno – plazmocytárny      

      zápalový exsudát v interstíciu, ložiskovitá dilatácia tubulov    

      s obsahom hyalínnych valcov („tyreoidizácia tubulov“),   

      periglomerulárna fibróza 



Chronická tubulointersticiálna nefritída 



Chronická tubulointersticiálna nefritída 



Chronická tubulointersticiálna nefritída 



Chronická tubulointersticiálna nefritída 



Chronická tubulointersticiálna nefritída 



Chronická pyelitída 



Chronická tubulointersticiálna nefritída 
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Adenokarcinóm obličky  (Karcinóm z renálnych buniek, Grawitzov 

tumor)                    (53) 

• malígny, 80% všetkých zhubných nádorov 

• z epitelu kanálikov 

• KO: hematúria, bolesť v lumbálnej oblasti, hmatná abdominálna masa 

• makro: žltooranžový, ohraničený, na reze prítomné rozsiahle 

ischemické nekrózy a krvácania 

• mikro: viacero typov (svetlobunkový, papilárny, sarkomatoidný, ...) 

 



Svetlobunkový karcinóm 



Svetlobunkový karcinóm 



Svetlobunkový karcinóm 
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Nefroblastóm  (Wilmsov nádor)                                                 (251) 

• typický nádor detského veku, malígny 

• defekt na chromozóme 11 

• makro: sferoidálny , mäkký, sivý až žltý, s ložiskami krvácania a 

nekróz, identifikovateľné myxomatózna a chrupkovité elementy 

• mikro: tvorený troma zložkami 

 primitívne embryonálne 

nefroblastové tkanivo 

 epitelová zložka /primitívne 

tubuly a glomeruly 

 nezrelá mezenchýmová 

zložka /svalovina, tukové 

tkanivo,     chrupka, kosť 

 



Embryonálny nefroblastóm 



Embryonálny nefroblastóm 
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Urotelový (prechodnobunkový) papilóm močového mechúra  (195) 

• benígny nádor  

• KO: hematúria 

• makro: mäkké ružové papilárne štruktúry 

• mikro: z urotelu, nie viac ako 6 vrstiev nad sebou 



Papilóm močového mechúra 



Papilóm močového mechúra 
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Urotelový (prechodnobunkový) karcinóm močového mechúra (196) 

• malígny nádor, 3 stupne malignity 

• KO: hematúria, infekcie, príznaky obštrukcie močových ciest 

• makro: exofytický / endofytický rast, infiltrujúca masa s nekrózami a 

ulceráciami 

• mikro: viac vrstiev, mitózy, atypie buniek, atypie jadier 



Urotelový karcinóm močového mechúra 



Urotelový karcinóm močového mechúra 



Urotelový karcinóm močového mechúra 


