
Všeobecné lekárstvo

PATOLÓGIA
POHLAVNÝCH ORGÁNOV MUŽA A ŽENY

OCHORENIA MLIEČNEJ ŽĽAZY
Benígna hyperplázia prostaty, Ca prostaty, Seminóm testis, Dysplastické portio, Cervikálny polyp,

Granulózobunkový nádor ovária, Serózny cystadenóm ovária, Serózny cystadenokarcinóm ovária, Fibrocystické

zmeny prsníka, Fibroadenóm prsníka, Duktálny karcinóm – prsná žľaza, Pagetov karcinóm

Ú S TAV  PATOLO G ICK E J  A NAT Ó M I E  L F U K  A  U N B  
P R AC OVIS KO  S TA R É  M E S TO  B R AT IS L AVA



POHLAVNÉ ORGÁNY MUŽA



PROSTATA

❖ Diagnostika

- biopsia vedená transrektálnym ultrazvukom (TRUS)

- transperineálna biopsia

❖ Histologická stavba: 

- skladá sa z rozvetvených tubuloaveolárnych žliaz uložených vo väzivovo-
svalovej stróme

- žľazový epitel pozostáva z dvoch vrstiev:
▪ Bazálna vrstva nízkych kubických buniek

▪ Vnútorná vrstva vysokých cylindrických buniek 

❖ Rozdelenie na základe citlivosti k hormónom:
▪ Vnútorná (okolo-uretrová) časť: citlivá na estrogény a androgény → BHP

▪ Vonkajšia (pod-púzdrová) časť: citlivá na androgény → Ca prostaty



MYOADENOMATÓZNA HYPERPLÁZIA PROSTATY 

= nezhubné zväčšenie prostaty vznikajúce v procese starnutia

▪ Epid: postihuje mužov na 50 rokov (50 %), incidencia stúpa s vekom

▪ Patogenéza: dysbalancia androgénov a estrogénov (estrogény zvyšujú

vnímavosť okolouretrovej časti prostaty na účinky rast podporujúceho
dihydroxy-testosterónu)

▪ 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
stromálna hyperplázia (fibrózna, muskulárna a fibromuskulárna)



Myoadenomatózna hyperplázia prostaty

Ostro-ohraničené béžovo 

sivé uzly okolo uretry

Nastrihnutá uretra

Nepostihnutá periférna 

časť prostaty



Myoadenomatózna hyperplázia prostaty (HE) 65

Zmnožené, husto natlačené, 

rozvetvené žlazy s 

výbežkami do lumenu

Corpora amylacea –

hmogénne bielkovinové masy

Zmnoženie väzivovo-

svalovej strómy

Zachované dve vrstvy buniek



Myoadenomatózna hyperplázia prostaty (AE1/3 – epitel)



Myoadenomatózna hyperplázia prostaty (vimentín – mezenchým)



KARCINÓM PROSTATY (297)

= druhý najbežnejší zhubný nádor u mužov

- 80 % vzniká z vonkajších androgén dependentných žliaz prostaty

- Typy: latentný / náhodný / skrytý / klinický 

- Eti: androgény, geografické faktory, vplyv prostredia, dedičnosť

- Makro: periférne uložené, neostro ohraničené ložisko, tuhej konzistencie, homogénnej 
štruktúry, nažltlej farby

- Mikro: adenokarcinóm (95%), prechodnobunkový, dlaždicový,  nediferencovaný ca

- Šírenie:

• per continuitatem popri nervoch

• lymfogénne do spádových LU

• hematogénne do kostí (pľúc, obličiek, mozgu)

- Nádorové markery: PAP (prostatická kyslá fosfatáza)

PSA (prostatický špecifický antigén) 



Adenokarcinóm prostaty s prerastaním do močového mechúra

pathology.washington.edu



Malé, back-to-back (bez obkolesia strómou) uložené žliazky 

vystlané jednou vrstvou kuboidálnych buniek

Adenokarcinóm prostaty G1 (HE) 297



Adenokarcinóm prostaty G2 (HE) 297

Postupná strata žľazovej morfológie 

– kribriformný vzhľad



Adenokarcinóm prostaty G3 (HE) 297

Prechod do trabekulárneho až 

solídneho rastu



nerv

Adenokarcinóm prostaty – perineurálne šírenie



Adenokarcinóm prostaty  (PSA)



TESTIS

❖ Histologická stavba:

- Stočené semenotvorné kanáliky (tubuli seminiferi contorti)

- obal z väzivového spojiva a bazálna membrána na ktorú
nasadajú spermatogónie (zárodkové bunky produkujúce
spermie) + Sertoliho bunky (podporné bunky, tvoriace hormóny)

- Stróma: fibrovaskulárna stróma s Leydigovými bunkami (androgénne
hormóny)

❖ Diagnostika

- Tenko-ihlová biopsia, cytológia



NÁDORY TESTIS

❖ Germinálne nádory (95 %): pred 45. rokom

- seminóm, embryonálny karcinóm, teratóm, nádor endodermového sínusu,
choriokarcinóm

▪Seminomatózne: zostávajú lokalizované v testes, rádiosenzitívne,
dobrá prognóza – 90 % úspešnosť terapia

▪Neseminomatózne: agresívne, rýchlo metastázujúce,
rádiorezistentné, zlá prognóza

❖ Nádory zo špecifického mezodermu gonád (5 %): tvorba hormónov
(androgény, estrogény)

- androblastóm (zo Sertoliho buniek), nádor z Leydigových buniek



SEMINÓM TESTIS

= malígny germinálny nádor

- Epid: tri vrcholy výskytu – detstvo, neskoré dpsievanie, po 60. roku

- Etio: kryptorchidizmus, genetické faktory, orchitída, trauma, karcinogény,
radiácia, endokrinné abnormality,...

- Makro: zväčšený semenník, normálny obrys, mäkký, rezná plocha –
homogénny sivobiely laločnatý vzhľad, často prekrvácaný, nekrotický

- Mikro: tvoria väčšie okrúhle uniformné bunky s nápadne svetlou
cytoplazmou (obsah glykogénu), v stróme bývajú infiltráty lymfocytov

Webpathology.com



Seminóm testis (HE) 123

Nádorové bunky:

Uniformné, okrúhle,

Svetlá cytoplazma, 

Hyperchrómne jadrá, 

Viditeľné jadierka

Stróma:

riedke kolagénové väzivo,

prestúpené lymfocytmi



Seminóm testis (HE) 123

Viditeľné jadierka



Seminóm testis (CD 45 - lymfocyty) 



Seminóm testis (PAS - glykogén)



POHLAVNÉ ORGÁNY ŽENY



CERVIX

❖ Histologická stavba:

- endocervix (cervikálny kanál): krytý jednovrstvovým cylindrickým
epitelom s hlienotvorbou

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

- Bazálne bunky (1 vrstva), parabazálne bunky (2 vrstvy), intermediárne
bunky (8 vrstiev), superficiálne bunky (5 vrstiev), exfoliačné

- skvamokolumnárna junkcia (transformačná zóna): hranica medzi
dvoma druhmi epitelu - endocervixom a ektocervixom, najčastejšie
miesto patologických zmien
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Portio (ektocervix) v reprodukčnom období (HE)



Portio (ektocervix) v menopauze (atrofia)



Endocervix (HE)

Cylindrický epitel s vtiahnutiami tvoriacimi žliazky

Rezervné bunky: 

kubické bunky s 

malým množstvom 

cytoplazmy



CERVIX - SKRÍNING

❖ CYTOLOGICKÝ SKRÍNING = PAP test (Papanicolaouov ster)

-odhalenie dysplastických buniek pred vznikom invazívneho karcinómu

-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 (exfoliačná metóda): cytologickou kefkou / špachtľou sa zotrú povrchové vrstvy
epitelu ektocervixu a následné 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

❖ BIOPTICKÉ METÓDY = konizácia, punch

- Chirurgické získanie tkaniva na histologické vyšetrenie

- Punch biopsia: malé časti cervixu z rôznych miest

- Konizácia: chirurgické odstránenie časti ektocervixu aj s cervikálnym kanálom kónusu



DYSPLÁZIA KRČKA MATERNICE (171-173)

= cervikálna intraepitelová neoplázia (CIN), tiež označovaná ako
skvamózna intraepitelová neoplázia (SIL)

- Eti: najčastejšie spôsobená perzistujúcou infekciou vysokorizikovými
skupinami HPV (16, 18, 31, 33, 52, 58)

- Hist: pozorujeme dyspláziu buniek dlaždicového epitelu ektocervixu

= proliferácia dlaždicového epitelu s abnormálnym vyzrievaním,
porucha stratifikácie, nukleárne atypie, zvýšená mitotická
aktivita, pleomorfizmus, strata bazálnej polarity, vysoký pomer
jadro:cytoplazma, hrudkovitý nepravidelný chromatín

- Prognóza: môže pretrvávať a progredovať až do invazívneho
karcinómu



DYSPLÁZIA KRČKA MATERNICE (171-173)

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

-CIN-I: dysplastické bunky siahajú do 1/3 hrúbky epitelu

-CIN-II: dysplastické bunky siahajú do 2/3 hrúbky epitelu

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

-klasifikácia Bethesda (nová):

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

- spôsobená nízkorizikovými typmi HPV (hlavne 6, 11)

- dysplastické bunky do 1/3 epitelu

- mitotická aktivita zvýšená, bez abnormálnych mitóz

- koilocyty: 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)

- dysplastické bunky nad 1/3 epitelu

- mitotická aktivita hojná, početné abnormálne mitózy



DYSPLÁZIA KRČKA MATERNICE (171-173)

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



Cytologický náter - koilocyty



Zmeny do 1/3 epitelu

Koilocyty

Portio – L-SIL (CIN-I) (HE)



Portio – H-SIL (CIN-II) (HE)



Zmeny v celej hrúbke epitelu

Portio – H-SIL (CIN-III) (HE)



Portio – prenikanie do žliazok (H-SIL / CIN-III) (HE)



Portio – okraj dysplázie (H-SIL / CIN-III) (HE)

H-SIL

Fyziologický ektocervix



CERVIKÁLNY POLYP

= lokálna nezhubná proliferácia endocervikálnej sliznice

- 2-5 % žien

- Eti: zvýšené hladiny estrogénu, chronický zápal, trombotizované cievy

- Dg: kyretáž krčku maternice

- Makro: stopkatý útvar vyrastajúci  z canalis cervicis, veľkosť do 5 cm,  
červenej farby, krehkej konzistencie, pohyblivý

- Mikro: povrch polypu krytý cylindrickým epitelom, prítomnosť početných  

cervikálnych žliazok, môžu byť ložiská dlaždicovobunkovej metaplázie, 
stróma – riedke edematózne fibrózne tkanivo, zápalový infiltrát



Povrch polypu krytý pravidelným cylindrickým epitelom

dilatované hlienotvorné žliazky

cievy

Stróma z riedkeho väzivového tkaniva

Cervikálny polyp (HE) 113



Mucinózne cylindrické bunky

Cervikálny polyp (HE) 113



Cervikálny polyp (HE) 113

Mucinózne cylindrické bunky

Zápalový infiltrát



KARCINÓM ENDOMETRIA

- Najčastejšia gynekologická malignita

❖ Prekurzorové lézie

- hyperplázia endometria bez atypie

- hyperplázia endometria s atypiami / endometroidná intraepitelová neoplázia

❖ Endometriálny karcinóm typ 1

- veku 55-65 rokov

- často u žien so zvýšenou neprerušenou estrogénovou stimulácou

- predchádza atypická hyperplázia endometria

- Najčastejším histologickým typom je endometriodný karcinóm G1

❖ Endometriálny karcinóm typ 2

- vek 65-75 rokov

- vznik v teréne atrofického endometria

- histologicky sa jedná o svetlobunkový karcinóm, zmiešaný karcinóm alebo serózny karcinóm 

- typicky menej diferencované nádory, agresívnejšie



Endometroidný karcinóm maternice grade 1 (HE)



OVÁRIUM

-Histologická stavba:

- coelomový epitel: povrch vaječníka pokrýva jedna vrstva kubických buniek 

- tunica albuginea: tenká vrstva väzivového 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)



NÁDORY OVÁRIA

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

- klasifikácia: 

❖ Benígne (80 %)

❖ Malígne

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

- Primárne:

A: Germinálne nádory (20 %)

B: Nádory zo špecifického mezodermu (sex cord) (8 %)

C: Povrchové epitelovostromálne nádory (70 %)



NÁDORY OVÁRIA
GERMINÁLNE NÁDORY

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

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

❖ Teratóm: obsahuje bunky pochádzajúce zo všetkých troch zárodočných vrstiev 

- 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)

❖ Dysgerminóm: malígny tumor zodpovedajúci seminómu, produkuje hCG

❖ Choriokarcinóm: produkcia hCG

❖ Nádor žĺtkového vaku: produkcia AFP

❖ Embryonálny karcinóm: produkcia AFP



NÁDORY OVÁRIA
NÁDORY ZO ŠPECIFICKÉHO MEZODERMU

- Vznikajú z buniek špecializovanej gonadálnej strómy

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

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

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

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

- Makro: solídny, sčasti cystický tumor žltohnedej farby, do 15 cm

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



Granulózobunkový nádor ovária (HE) 103



Granulózobunkový nádor ovária – kávové zrná (HE) 103



Granulózobunkový nádor ovária – kávové zrná (HE) 103



Granulózobunkový nádor ovária – Call-Exnárové telieska (HE) 103



Granulózobunkový nádor ovária – Call-Exnárové telieska (HE) 103



NÁDORY OVÁRIA
POVRCHOVÉ EPITELOVOSTROMÁLNE NÁDORY

- 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)



NÁDORY OVÁRIA
POVRCHOVÉ EPITELOVOSTROMÁLNE NÁDORY

❖ SERÓZNY CYSTADENÓM OVÁRIA

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

- Metaplázia buniek povrchového coelómového epitelu smerom k tubárnemu
typu epitelu

- 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



Serózny cystadenóm ovária



Papilárne výbežky kryté jednou vrstvou cylindrických buniek

Serózny cystadenóm ovária (HE) 106



Serózny cystadenokarcinóm ovária



NÁDORY OVÁRIA
POVRCHOVÉ EPITELOVOSTROMÁLNE NÁDORY

❖ MUCINÓZNY CYSTADENÓM OVÁRIA (106)

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

- Metaplázia buniek povrchového coelómového epitelu na endocervikálny
alebo intestinálny typ

- 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



Mucinózny cystadenóm ovária



Jedna vrstva mucinóznych cylindrických buniek

Mucinózny cystadenóm ovária (HE)



Malígne žliazky vystlané mucinóznymi cylindrickými bunkami rastúce infiltratívne

Mucinózny cystadenokarcinóm ovária (HE)



OCHORENIA MLIEČNEJ ŽĽAZY



PRSNÍK

❖ 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

❖ Diagnostika

- Zobrazovacie metódy – mamografia, USG

- Bioptické metódy - aspiračná biopsia s tenkou ihlou, core needle biopsia (pod 
USG alebo MRI kontrolou), stereotaktická biopsia



FIBROCYSTICKÉ ZMENY MLIEČNEJ ŽĽAZY

- Epid: vyskytujú sa u žien od 20. roku života až po menopauzu (50 % žien medzi 30. –
50. rokom)

- Eti: hormonálna dysbalancia (zvýšenie estrogénov)

- Makro: neurčito zvlnený prsník, mnoho-ložiskový výskyt, veľkosť cýst niekoľko mm až 1-
2cm (modrasto sfarbené), zmnoženie sivobieleho fibrózneho tkaniva

- 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 vystielajúcich cysty, dukty alebo lobuly na
tri a viac s tvorbou papilárnych výrastkov do lúmenu

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



Fibrocystické zmeny mliečnej žľazy - adenóza, fibróza (HE) 112

Adenóza
Fibróza



Fibrocystické zmeny mliečnej žľazy - cysty (HE) 112



Fibrocystické zmeny mliečnej žľazy - hyperplázia epitelu (HE) 112



Fibrocystické zmeny mliečnej žľazy - apokrinná metaplázia (HE) 112



Apokrinné bunky:

Tmavo eozinofilná cytoplazma,

Apikálne výbežky,

Supranukleárne vakuoly

Okrúhle jadrá

Fibrocystické zmeny mliečnej žľazy - apokrinná metaplázia (HE) 112



FIBROADENÓM MLIEČNEJ ŽĽAZY

= benígny nádor vychádza z riedkeho kolagénového väziva a 
epitelu

- Epid: najbežnejší nádor prsníka, postihuje najčastejšie ženy 
medzi 20. – 45. rokom života

- Makro: solitárny, malý (2-4 cm), mobilný, ostro ohraničený uzol, 
na reze tuhý, sivobiely, myxoidný so štrbinami

- Mikro : rôzny pomer riedkeho kolagénového väziva a 
vývodových štruktúr

o intrakanalikulárny typ: stróma stláča vývody – štrbiny lemované 
epitelom / epitelové pruhy

o perikanalikulárny typ: masy strómy okolo normálnych / 
rozšírených vývodov



Fibroadenóm: interkanalikulárny a perikanalikulárny typ (HE)

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



Fibroadenóm (interkanalikulárny typ, AE1/3 – epitel)



KARCINÓM MLIEČNEJ ŽĽAZY

- 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 ohraničený uzol fixovaný ku spodine / koži, vtiahnutá 
bradavka, krvavý výtok

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

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

o invazívne karcinómy: duktálny (bližšie nešpecifikovaný), lobulárny, medulárny, 
tubulárny, kribriformný, mucinózny, papilárny,...

- Diagnostika:

- Stanovenie estrogénových receptorov a expresie HER2 ma význam pri podávaní 
špecifických protinádorových terapii

- Využíva sa imunohistochémia a potvrdenie in situ hybridizáciou (FISH)



KARCINÓM MLIEČNEJ ŽĽAZY
DUKTÁLNY KARCINÓM IN SITU

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

- 30 – 50 % prechádza do invazívneho karcinómu

- 5 histologických typov: solídny, komédovým, kribriformný, mikropapilárny, papilárny

Patológia, H.Mohan 2010



KARCINÓM MLIEČNEJ ŽĽAZY
INVAZÍVNY DUKTÁLNY KARCINÓM MLIČNEJ ŽĽAZY

- Makro: uzol belavej farby (1 – 5 cm), neostro-ohraničený, tuhej konzistencie 
pre vysoký obsah kolagénovej strómy – deformity prsníka

- Hist: infiltrácia strómy nádorovými bunkami tvoriacimi hniezda, pruhy alebo 
tubulárne štruktúry

Webpathology.com



Duktálny invazívny karcinóm prsníka (HE)



Duktálny invazívny karcinóm prsníka (estrogénový receptor)



Duktálny invazívny karcinóm prsníka (progesterónový receptor)



Duktálny invazívny karcinóm prsníka (HER2 onkoproteín)



Pagetov karcinóm prsnej bradavky (HER2 onkoproteín)



PAGETOVA CHOROBA PRSNÍKOVEJ BRADAVKY

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

- Epid: 1 – 4 % pacientok s nádorom prsníka

- Klin: Prognóza pacientok s invazívnym duktálnym karcinómom a Pagetovou chorobou je 
horšia ako u pacientok s invazívnym karcinómom 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)

Webpathology.com



Pagetov karcinóm prsnej bradavky (HE) 189

Ostrovčeky Pagetových buniek v epiderme



Pagetov karcinóm prsnej bradavky (HE) 189

Ostrovčeky Pagetových buniek v epiderme



Pagetov karcinóm prsnej bradavky (HE) 189

Ostrovčeky Pagetových buniek v epiderme

Pagetove bunky:

-veľké, guľovité, nepravidelné

-veľa svetlej cytoplazmy

-nepravidelné veľké jadro

-viditeľné jadierko

-vakuola okolo jadra


