
Všeobecné lekárstvo

PATOLÓGIA
MOČOVÉHO SYSTÉMU

Arteriolosklerotická nefroskleróza, Polycystické obličky, Glomerulonefritída – akútna - rýchloprogredujúca –

mebránová - chronická – membranózna, Akútna tubulointersticiálna nefritída, Chronická tubulointersticiálna

nefritída, Svetlobunkocý karcinóm obličky, Embryonálny nefroblastóm, Papilóm močového mechúra,

Papilokarcinóm močového mechúra

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



ARTERIOLOSKLERÓZA OBLIČIEK
BENÍGNA NEFROSKLERÓZA

- Eti: benígna fáza hypertenzie → zhrubnutie stien artérií, redukcia ich lúmenu →
miestna ischémia

- Epid: najbežnejšie renálne ochorenie nad 60 rokov

- 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: vyplývajú z vaskulárnych zmien → atrofia

- glomeruly: zhrubnutie BM, atrofia
- tubuly: atrofia, zánik, interesticiálna fibróza



ARTERIOLOSKLERÓZA OBLIČIEK
MALÍGNA NEFROSKLERÓZA

- Eti: malígna hypertenzia, akcelerovaná fáza benígnej hypertenzie, sekundárna
hypertenzia (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

Benígna nefroskleróza (HE) 57



Hyalínová arterioloskleróza

Benígna nefroskleróza (HE) 57



CYSTY OBLIČIEK

❖ Jednoduché cysty: 50 % ľudí po 50r.

❖ Získané cysty: dialýza, tbc, trauma, infekcia, nádorové

❖ Polycystické choroby obličiek (PCHO):

-PCHO dospelých (Potterovej typ III): AD, 1:400 – 1:1000

- klin: manifestuje sa v 30.- 50. roku (postihnutie len časti nefrónov)

- makro: obojstranne difúzne zväčšené obličky (do 4 kg), laločnatý povrch, na
reze početné cysty vyplnené žltou až červenou tekutinou

- mikro: dilatácia ktorejkoľvek časti nefrónu – cysty so zhlukmi glomerulárnych
buniek, alebo vystlané epitelom tubulov či zberných kanálikov, medzi cystami
normálne tkanivo obličky

-PCHO detí (Potterovej typ I): AR 1:20 000 pôrodov

- klin: manifestuje sa perinatálne → zlyhanie obličiek v detstve

- makro: obojstranne zväčšené obličky s prítomnými cylindrickými cystami
vychádzajúcimi z drene do kôry (špongiovitý vzhľad)

- mikro: cystická dilatácia všetkých zberných kanálikov



Polycystické obličky - AD



Polycystické obličky AD (HE) 261

Početné, rôzne veľké cysty

Zachované tkanivo obličky



Polycystické obličky AD (HE) 261

Početné cysty

Zachované tkanivo obličky



Polycystické obličky AD (HE) 261

Cysty

Cysty

Cysty

Cysty

Zachované tkanivo 

obličky s glomerulami



GLOMERULONEFRITÍDY

= Skupina obličkových chorôb primárne postihujúca glomeruly

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

- Etiopatogenéza: primárnu úlohu zohrávajú imunitné reakcie

- Diagnostika: perkutánna biopsia pod USG kontrolou, CT, MRI, renálna
angiografia

• Protilátky proti Ag BM glomerulov (na vnútornej strane kapilár)

- Goodpasteurov syndróm (pulmorenálny)

 Tvorba cirkulujúcich IK (Ag – exogénne, endogénne)

- Zachytávanie IK: subendotelovo, subepitelovo, v mezangiu

• Protilátky proti ANCA, AECA



KLINICKÉ SYMPTÓMY

Nefritický syndróm

Základný KO - Hematúria (dysmorfické erytrocyty v moči), oligúria a azotémia, hypertenzia, môže sa vyskytnúť
mierna proteinúria a edém, nie však tak výrazne, ako u nefrotického syndrómu.

Patogenéza - proliferácia buniek v rámci glomerulu sprevádzaná leukocytárnym infiltrátom. Reakcia vznikajúca v dôsledku zápalu

deštruuje steny kapilár, erytrocyty unikajú do moču, dochádza k hemodynamickým zmenám a následne k poklesu GFR (glomerulárnej
filtrácie). Akútny nefritický syndróm sa môže vyskytnúť sekundárne (SLE) alebo ako výsledok primárneho ochorenia glomerulov (napr.
Postinfekčná glomerulonefritída).

Nefrotický syndróm

Základný KO - proteinúria s následnou hypoproteinémiou, hypoalbuminémiou, hypercholesterolémiou a opuchy,
najmä u detí, a to 15 × častejšie ako v dospelosti

Komplikácie - infekcie, tromboembolické príhody, akcelerovaná ateroskleróza a proteínová malnutrície, chronické
zlyhanie obličiek

Diagnostické kritéria – proteinúria > 3,5 g/24 hodín, plazmatický albumín ( pod 20g/l), periférne edémy,
hypercholesterolémia > 8 mmol/l

Etiopatogéneza - poškodenie kapilárnej steny glomerulov, ktorej dôsledkom je zvýšená priepustnosť pre bielkovinové makromolekuly.

Ak straty bielkovín močom prevýši proteosyntetickú schopnosť pečene, dochádza k rozvoju hypoproteinémie, hyperlipidémie a opuchov.

GN spojené s nefrotickým syndrómom – FSGS, membranózna, GN s minimálnymi zmenami, sekundárne GN



GLOMERULONEFRITÍDY

-Klasifikácia:

❖ Primárne GN: glomeruly sú hlavnou postihnutou jednotkou.

❖ Sekundárne GN: systémové, hereditárne ochorenia, ktoré postihujú
glomeruly až sekundárne.

▪ Lupusová nefritída (SLE)

▪ Nefritída pri Henoch-Schonleinovej purpure

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

▪ Nefritídy pri zmenách ciev (polyarteritis nodosa, Wegenerova
granulomatosa)

▪ GNF pri metabolických ochoreniach (diabetes, amyloidóza)

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

▪ Iné (nefropatia pri tehotenskej gestóze, radiačná)



GLOMERULONEFRITÍDY

-Klasifikácia:

❖ Primárne GN: glomeruly sú hlavnou postihnutou jednotkou.

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

❖ Sekundárne GN: systémové, hereditárne ochorenia, ktoré postihujú
glomeruly až sekundárne.



GLOMERULONEFRITÍDY
1.AKÚTNA GN

= difúzna endokapilárová GN, akútna difúzna proliferatívna GN

❖ Akútna postreptokoková GN – hlavne u detí

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

-klin: akútny nefritický syndróm → vyliečenie / rýchloprogredujúca GN /
chronická GN/ chronické zlyhanie obličiek

-makro: zväčšené edematózne obličky s petechiami

-mikro: zväčšené, hypercelulárne glomeruly (proliferácia mezangiálnych,
endotelových, epitelových bb, leu, monocyty)

- EM: 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



Akútna GN (HE) 60

Zväčšený hypercelulárny

glomerulus

Leukocyty



GLOMERULONEFRITÍDY
2.RÝCHLOPROGREDUJÚCA 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



Rýchloprogredujúca GN (HE) 59

Proliferácia endotelových a 

mezangiálnych buniek

Proliferácia epitelu 

Bowmanovho puzdra 

tvoriaceho polmesiace



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 (elektrónový mikroskop): splývanie pedicel podocytov



GLOMERULONEFRITÍDY
4.MEMBRÁNOVÁ GN

= epimembránova 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



Membránová glomerulonefritída (HE) 235

Výrazne zhrubnutá stena 

kapilár – bez zmnoženia 

buniek v glomerule



Membránová glomerulonefritída „spikes“ (striebrenie)



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



Membránoproliferatívna GN

Zhrubnutie kľučiek kapilár a 

zmnoženie mezangiálnych

buniek a mezangia



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



Mezangiálna proliferatívna GN

Zmnoženie buniek mezangia

Zmnoženie matrixu mezangia



GLOMERULONEFRITÍDY
7.FOKÁLNA SEGMENTÁLNA GLOMERULOSKLERÓZA

= FSGS

- Klin: nefrotický syndróm dospelých

- Mikro:

- fokálne zmeny: postihujú menej ako 80 % glomerulov

- segmentálne: postihujú časti glomerulu

- SM: proliferácia (mezangiové bb, endotelové bb), sklerotizácia
glomerulov



Fokálne a/alebo segmentálne zmeny glomerulov (HE)

Zachovaná časť glomerulu

Segment glomerulu so 

zmnoženými 

mezangiovými a 

endotelovými bunkami 



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



GLOMERULONEFRITÍDY
9. CHRONICKÁ GNF

= 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



Chronická GN (HE) 61 

Sklerotizované glomeruly

Dilatované tubuly s 

hyalínovými valcami



GLOMERULONEFRITÍDY
9. CHRONICKÁ GNF

Chronická GN (HE) 61 

Sklerotizovaný glomerulus



TUBULOINTERSTICIÁLNE NEFRITÍDA
AKÚTNA TUBULOINTERSTICÁLNA NEFRITÍDA

= Skupina obličkových chorôb primárne postihujúca tubuly a interstícium

- 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,

paranefrický absces, sepsa



Akútna tubulointersticiálna nefritída

Zväčšená hyperemická

edematózna oblička

Početne sivožlté abscesy kôry



Komplikácia: pyonefros

Obličková panvička s hnisom

Ureter s hnisom



Akútna tubulointersticiálna nefritída (HE) 94

Granulocyty v interstíciu a v tubuloch



Granulocyty v tubuloch

Akútna tubulointersticiálna nefritída (HE) 94



TUBULOINTERSTICIÁLNE NEFRITÍDA
CHRONICKÁ TUBULOINTERSTICÁLNA NEFRITÍDA

= Skupina obličkových chorôb primárne postihujúca tubuly a interstícium

- Eti: refluxná nefropatia, obštrukčná pyelonefritída

- 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 tubulointersticiálna nefritída



Zápalový infiltrát v interstíciu

Chronická tubulointersticiálna nefritída (HE) 95



Tyreoidizácia tubulov

Skleróza artérie

Zápalový infiltrát interstícia

Chronická tubulointersticiálna nefritída (HE) 95



NÁDORY OBLIČIEK

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

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

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

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

o SEKUNDÁRNE



NÁDORY OBLIČIEK
ADENOKARCINÓM OBLIČKY

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

- Diagnostika – perkutánna biopsia, CT, parciálna resekcia/totálna resekcia

- 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



Svetlobunkový karcinóm



Svetlobunkový karcinóm



Normálne tkanivo obličky

Nádorové bunky

Svetlobunkový karcinóm (HE) 53



Nádorové bunky s opticky 

prázdnou cytoplazmou 

usporiadané do trabekúl

Svetlobunkový karcinóm (HE) 53



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)



Nefroblastóm (HE) 251

Nezrelá mezenchýmová 

zložka – vretenovité 

sarkomatoidné bunky

Nefroblastové tkanivo –

malé modré bunky



Nefroblastóm (HE) 251

Nefroblastové tkanivo –

malé modré bunky

Nezrelá mezenchýmová 

zložka – vretenovité 

sarkomatoidné bunky

Nezrelá epitelová -

primitívne tubuly a 

glomeruly



NÁDORY MOČOVÉHO MECHÚRA

o PRECHODNOBUNKOVÉ (UROTELOVÉ) NÁDORY (90%)
 Benígne: prechodnobunkový papilóm
 Malígne: prechodnobunkový karcinóm

o DlAŽDICOVOBUNKOVÉ NÁDORY
 Benígne: dlaždicovobunkový papilóm
 Malígne: dlaždicovobunkový karcinóm

o NÁDORY ZO ŽĽAZOVÉHO EPITELU 
 Benígne: vilózny adenóm
 Malígne: adenokarcinóm

o NEEPITELOVÉ NÁDORY
 Benígne: leiomyóm, neurofibróm, hemangióm
 Malígne: rabdomyosarkóm

o SEKUNDÁRNE



NÁDORY MOČOVÉHO MECHÚRA
UROTELOVÝ PAPILÓM

- benígny nádor 

- mladší pacienti, nízka incidencia, častejšie muži

- Klin: hematúria

- Makro: exofytický rast, mäkký, stopkatý, ružový, do 2 cm

- Mikro: nie viac ako 6 vrstiev prechodných buniek nad sebou,      
zachovaná bazálna polarita



Papilóm močového mechúra (HE) 195

Prstovité výbežky pokryté 

pravidelným urotelovým

epitelom

Fibrovaskulárna stróma



Fibrovaskulárna stróma

Papilóm močového mechúra (HE) 195



NÁDORY MOČOVÉHO MECHÚRA
UROTELOVÝ KARCINÓM

- malígny nádor, po 50r, častejšie muži

- Klin: hematúria, infekcie, príznaky obštrukcie močových ciest

- Makro: papilárny / plochý, invazívny / neinvazívny, infiltrujúca masa 
s krvácaniami a nekrózami

-Mikro: 2 stupne malignity podľa anaplázie a invázie

low grade lézia / high grade lézia

• Anaplázia: zvýšená celularita, viac vrstiev, mitózy, atypie buniek,   
atypie jadier, strata bazálnej polarity

• Invázia: penetrácia BM
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