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PATOLÓGIA NOVORODENCA.  

FETÁLNA  ERYTROBLASTÓZA  (122) 

 

= morbus haemolyticus neonatorum  

 

- Eti: inkompatibilita krvných skupín matky a plodu 

- Rh inkompatibilita: matka RhD-, plod RhD+  

- ABO inkompatibilita: matka 0, plod A/B 

 

- Klin: 

• hydrops fetus universalis 

• icterus neonati gravis /nekonjugovaný bilirubín-jadrový  

 ikterus/ 

• anemia neonati 



Fetálna erytroblastóza - HE 



Fetálna erytroblastóza - HE 



ASPIRÁCIA  PLODOVEJ  VODY  (133) 

 

- Eti:  

• predčasné podráždenie dýchacieho centra anoxiou 

• intrakraniálne poranenie počas pôrodu 

 

- Path: aspirujú sa korpuskulárne súčasti plodovej vody: 

 deskvamované epitélie, lanugo, mekóniové telieska – 

 intra- extrauterínna asfyxia  

 

- Klin: udusenie, mekóniový syndróm, aspiračná pneumónia  

(adnátna) 

PATOLÓGIA NOVORODENCA.  



Aspirácia plodovej vody - HE 



Aspirácia plodovej vody - HE 



Aspirácia plodovej vody - HE 



HYALÍNOVÉ  MEMBRÁNY  PĽÚC (132) 

 

• infant respiratory distress syndrome /IRDS/:  krátko po 

 pôrode  

 

• Eti: vznikajú u nezrelých novorodencov, u ktorých nie sú 

 dostatočne vyvinuté pneumocyty 2. typu produkujúce 

 surfaktant (surface active factor – antiatelektatický 

 účinok) 

 

- Klin: záchvatovité poruchy dýchania s cyanózou, apnoe 

s atóniou novorodenca 

PATOLÓGIA NOVORODENCA.  



Hyalínové membrány pľúc - HE 



Hyalínové membrány pľúc - HE 



CYTOMEGALOVÍRUSOVÁ INFEKCIA (DNA) (300) 

= HHV5 

- rezervoár vírusu sú slinné žľazy 

 

- Formy :   

• vrodená: psychomotorické poruchy, retardácia a           

malformácie 

• perinatálna: pneumónia 

• v neskoršom veku: príznaky podobné mononukleóze 

 

- Micro: veľké jadrové inklúzie a mononukleárna zápalová celulizácia 

PATOLÓGIA NOVORODENCA.  



Cytomegalové zmeny v obličke, HE 



Cytomegalové zmeny v obličke, HE 



Cytomegalové zmeny v obličke, HE 



CHORIOAMNIONITÍDA (332)  

= zápal plodových obalov (amnion, chorion) 

- Eti: bakteriálna 

- Pat: ascendentná infekcia (transcervikálna), často spojená   s 

predčasnou ruptúrou plodových obalov 

- Micro: akumulácia neutrofilov pod chorionom a ich prestup  cez 

chorion a amnion do amniotickej tekutiny  

 

→ FUNIKULITÍDA (331) = fetálna odpoveď na amniotickú infekciu 

- Micro: prestup neutrofilov cez stenu umbilikálnych ciev (vaskulitída) 

do Warthinovho rôsolu s tvorbou polkruhových pásov 

PATOLÓGIA NOVORODENCA.  



Hnisavá chorioamnionitída – HE (332) 



Hnisavá chorioamnionitída – HE (332) 



Funikulitída - HE 



Funikulitída - HE 



NEUROPATOLÓGIA.  

BAZILÁRNA  MENINGITÍDA (124) 

 

= chronická meningitída spôsobená TBC  

 

- Patog: vzniká pri hematogénnom šírení TBC 

- Makro: hustý exsudát s maximom na báze mozgu 

- Mikro: 

• exsudatívna forma: žltozelené rôsolovité povlaky –   

  Orthove  bunky, fibrín, lymfocyty, PMN 

• proliferatívna forma: bledosivá rôsolovitá hmota, tvorba    

  uzlíkov – Langhansove bunky 

 

- Kazeózne nekrózy: obidve formy 

- Encefalomalácia: pri postihnutí artérií v leptomeningoch 







Bazilárna meningitída, HE 



VÍRUSOVÁ  ENCEFALITÍDA  (160) 

 

- mikroskopický nález je u encefalitíd rôznej vírusovej    

  a ricketsiovej etiológie často veľmi podobný 

 

- histologický obraz:  
• edém 

• hyperémia 

• plášťové perivaskulárne lymfocytové infiltráty  

• neuronofágia a pseudoneuronofágia 

• vznik gliových uzlíkov 

 

• inklúzie typické pre určité ochorenie : herpes, besnota, 

 cytomegália, van Bogaert 

NEUROPATOLÓGIA.  



Vírusová encefalitída - HE 



Vírusová encefalitída - HE 



Vírusová encefalitída - HE 



Vírusová encefalitída - HE 



PANENCEFALITÍDA VAN BOGAERT  (277) 

 

= subakútna sklerotizujúca panencefalitída  

- fatálna, postihujúca predovšetkým deti a dospievajúcu  

  mládež, trvá niekoľko mesiacov až niekoľko rokov 

 

- Eti: myxovírus blízky morbilovému 

 

- Klin: spočiatku mierne psychické poruchy rýchlo progredujú, 

 pridružujú sa cerebrálne poruchy, ochorenie končí 

 excesívnou kachexiou pri decerebračnej rigidite 

 

- Mikro: edém, spongióza, periveskulárne infiltráty,  

  demyelinizácia, inklúzie 

NEUROPATOLÓGIA.  



Panencefalitída van Bogaert - HE 



SCLEROSIS  MULTIPLEX  (149) 

 

= chronická demyelinizačná encefalitída 

- postihuje prevažne mladších dospelých (okolo 30 rokov),  

  častejšie ženy 

 

- Klin: najčastejšie ataky a remisie – postupne rôzne poruchy 

 hybnosti, citlivosti, zmyslových orgánov, ataxia a pod.,  

 zriedka primárne progredujúca forma Charcotova triáda: 

 nystagmus, skandovaná reč, tremor 

 

- Mikro: ložiská demyelinizácie /plaky/ diseminované prevažne  

  v bielej hmote mozgu 

NEUROPATOLÓGIA: cirkulačné poruchy, encefalopatie, zápaly, nádory.  



Sclerosis multiplex - HE 



Sclerosis multiplex - HE 



Sclerosis multiplex - HE 



Normálne mozgové tkanivo - MS 



Sclerosis multiplex - MS 



Sclerosis multiplex - MS 



PATOLÓGIA TEHOTENSTVA. 

ZVYŠKY  PO  TEHOTNOSTI  (68) 

 

- Potrat = skoré prerušenie tehotenstva 

- Typy potratov: indukovaný / spontánny  

• anembryomola 

• kompletný / nekompletný potrat 

• missed abortion 

 

- Eti: - matka: zápalové a cirkulačné poruchy placenty, toxické,  

            mechanické a psychické inzulty, endometriálne, 

 hormonálne a imúnne choroby 

 - plod: prevažne chromozómové aberácie 

 

- Mikro: v materiáli získanom kyretážou vidíme: hypersekrečné 

 endometrium s decidualizáicou strómy a choriové klky 

 s trofoblastom, niekedy tkanivo plodu 



Zvyšky po tehotnosti - HE 



Zvyšky po tehotnosti - HE 



Zvyšky po tehotnosti - HE 



Zvyšky po tehotnosti - HE 



EXTRAUTERINNÁ  GRAVIDITA  (204) 

 

= prichytenie embrya mimo uteru 

- lokalizácia: najčastejšie tubárna /pozápalové zrasty/, zriedka   

  ovariálna, cervikálna alebo primárna abdominálna 

 

- Eti: zápaly malej panvy, pozápalové zrasty, asistovaná  

  reprodukcia, fajčenie, IUD, vyšší vek 

 

- Klin: bolesti brucha, amenorea, krvácanie - končí sa  

  potratom, resp. ruptúrou tuby s krvácaním  

PATOLÓGIA TEHOTENSTVA. 



Extrauterinná gravidita – histotopogram, HE 



Extrauterinná gravidita, HE 



GESTAČNÁ TROFOBLASTOVÁ CHOROBA 

 

= skupina patologických jednotiek charakterizovaná  

   abnormálnou proliferáciou trofoblastu 

 

- benígne až malígne 

 

- Typy:  

• Mola hydatidosa (kompletná / parciálna) 

• Invazívna mola 

• Choriokarcinóm 

• Nádor placentárneho lôžka 

 

- Klin: produkcia hCG (human chorionic gonadotropine) 

PATOLÓGIA TEHOTENSTVA. 



MOLA  HYDATIDOSA  (102) 

 

- Makro: hydropická degenerácia klkov s hyperproliferácia   

  trofoblastu (vzniká v dôsledku primárnej aplázie krvných ciev   

  alebo po smrti embrya)  

 

- Eti: abnormálne počatie 

• Kompletná: 46 XX, 46 XY – diploidná 

• Parciálna: 69 XXX, 69 XXY, 69 XYY (zriedkavá) - triploidná 

 

- Klin: zväčšený uterus, krvácanie, zväčšené polycstické ovária 

 

- Mikro: edematózne klky s centrálnymi cisternami, acelulárne, 

znížená vaskularizácia, proliferácia syncycio- a cytotrofoblastu 

PATOLÓGIA TEHOTENSTVA. 



Kompletná hydatidózna mola, HE 



Kompletná hydatidózna mola, HE 



Kompletná hydatidózna mola, HE 



Kompletná hydatidózna mola, HCG 



Kompletná hydatidózna mola, HCG 



INVAZÍVNA MOLA   

 

= kompletná mola, ktorá je lokálne invazívna 

 

- Trofoblast penetruje do myometria, krvných ciev a okolitých 

štruktúr 

 

- Klin: krvácanie, ruptúra uteru, hydropické klky, ktoré môžu 

embolizovať do vzdialených orgánov (pľúca, mozog, vagína) 

 

PATOLÓGIA TEHOTENSTVA. 



Invazívna hydatidózna mola, HE 



GESTAČNÝ CHORIOKARCINÓM  (54) 
= malígny nádor vychádzajúci z buniek trofoblastu, bez prítomnosti 

choriových klkov 

 

- Eti: - Hydatidózna mola (50 %) 

 - Spontánny potrat (25 %) 

 - Normálna tehotnosť (20 %) 

 - Ektopická tehotnosť (5 %) 

 

- Klin: krvácanie po tehotnosti, vysoké množstvo hCG (100-1000 

násobok norm. hodnoty), veľmi rýchlo metastázuje prevažne do 

pľúc a do mozgu 

 

- Mikro: bez klkov, bizarný syncýcio- a cytotrofoblast, krvácania, 

nekrózy, invazívny rast 

PATOLÓGIA TEHOTENSTVA. 



Gestačný choriokarcinóm, HE 



Gestačný choriokarcinóm, HE 



Gestačný choriokarcinóm, HCG 


