
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

Všeobecné lekárstvo

Fetálna erytroblastóza, Aspirácia plodovej vody, Choroba hyalínových membrán, Cytomegália,

Chorioamnionitída, Funikulitída, Zvyšky po tehotnosti, Extrauterínna gravidita, Mola hydatidóza, Choriokarcinóm,

Bazilárna meningitída, Vírusová akútna encefalitída, Subakútna sklerotizujúca panencefalitída, Sclerosis

multiplex.

PATOLÓGIA NOVORODENCA
PATOLÓGIA TEHOTNOSTI

NEUROPATOLÓGIA



PATOLÓGIA NOVORODENCA



FETÁLNA ERYTROBLASTÓZA

= Hemolytická choroba novorodenca (morbus haemolyticus neonatorum)

- Eti: inkompatibilita krvných skupín medzi matkou a plodom

• RhD inkompatibilita: matka RhD-, plod RhD+

• ABO inkompatibilita: matka 0, plod A/B

- Patog: Senzibilizácia matky cudzími Ag plodu → matka vytvorí Ab, ktoré 
prechádzajú cez palcentu (IgG) → deštrukcia červených krviniek plodu 
(hemolýza)

- Prevencia: anti-D imunoglobulín

- Klin: hydrops fetus universalis, anemia neonati, icterus neonati gravis
(nekonjugovaný bilirubín – jadrový ikterus = kernicterus)

- Mikro:

- Zvýšená hematopoéza v kostnej dreni a extramedulárnych orgánoch (pečeň, 
slezina)

- Prekurzory červených krviniek v periférnej krvi (0,1% → 12%)



FETÁLNA ERYTROBLASTÓZA

RhD + muž RhD– žena s RhD+ plodom, 

časť RhD Ag plodu sa 

dostane do cirkulácie matky

Matka začne produkovať 

proti uniknutým RhD

antigénom antiRhD protilátky

Pri ďalšom tehotenstve s 

RhD+ plodom, matkine Ab

napadnú erytrocyty plodu



Fetálna erytroblastóza, pečeň (HE) 122

Rozšírené sínusy vyplnené nezrelými bunkami hemopoézy



Fetálna erytroblastóza, pečeň (HE) 122



ASPIRÁCIA PLODOVEJ VODY

- Eti: intrauterinné respiračné pohyby plodu

• predčasné podráždenie dýchacieho centra anoxiou

• intrakraniálne poranenie počas pôrodu

- Patog: aspirujú sa korpuskulárne súčasti plodovej vody: deskvamované
epitélie, lanugo, mekóniové telieska intra- a extrauterínna asfyxia

- Klin: udusenie, mekóniový syndróm, aspiračná pneumónia (adnátna)

- Mikro: hyperémia alveolárnych sept, v alveoloch sa nachádzajú ploché
epitélie, mekóniové telieska, lanugo



Aspirácia plodovej vody, pľúca (HE) 133

Mekóniové telieska: 

nodulárne akumulácie 

hnedožltého materiálu v 

alveoloch
Hyperémia alveolárnych sept



Aspirácia plodovej vody, pľúca (HE) 133

Bronchus vyplnený lanugom -

vláskami



Aspirácia plodovej vody, pľúca (HE) 133

Ploché epitélie v bronchu a 

alveoloch



SYNDRÓM HYALÍNOVÝCH MEMBRÁN

= infant respiratory distress syndrome /IRDS/: krátko po pôrode

- Epid: postihuje 1 % novorodencov, najčastejšía príčina úmrtia nezrelých
novorodencov. Incidencia sa znižuje so stúpajúcim gestačným vekom

- Eti: deficit pľúcneho surfaktantu (surface active factor –
antiatelektatický účinok): predčasný pôrod, cisársky rez, diabetické
matky, mužské pohlavie, hypoxia, idiopatické

- Patog: atelektáza → hypoperfúzia pľúc → ischemické poškodenie
alveolokapilárnej membrány → hyalínne membrány

- Klin: záchvatovité poruchy dýchania s cyanózou, apnoe a atónia
novorodenca



SYNDRÓM HYALÍNOVÝCH MEMBRÁN

= infant respiratory distress syndrome /IRDS/: krátko po pôrode

- Makro: tuhé, ťažké, nevzdušné pľúca s kongesciou

- Mikro: kolabované alveoly, hyperémia, hemorágie, edém, eozinofilné
hyalínne membrány tapetujúce alveoly (pozostávajú z fibrínu a
bunkového detritu nekrotizovaných pneumocytov)

- Prognóza: smrť (20 – 30 %), rezolúcia, intersticiálna pneumónia,
intersticiálna fibróza



Hyalínové membrány pľúc (HE) 132

Alveolárne 

septá

Alveoly

Hyalínne membrány



Hyalínové membrány pľúc (HE) 132

Hyalínne membrány



CYTOMEGALOVÍRUSOVÁ INFEKCIA

= HHV5 (DNA vírus)

- Rezervoár vírusu je v slinných žľazách

- Formy:

• vrodená: - 10% symptómy po pôrode (retardácia rastu,
hepatosplenomegália, petechie, neurologické symptómy)

- 90 % asymptomatický po pôrode (riziko straty sluchu)

• perinatálna: pneumónia, hepatitída, lymfadenopatia

• v neskoršom veku: príznaky podobné mononukleóze

- Mikro: veľké jadrové a cytoplazmové inklúzie a mononukleárna zápalová
infiltrácia



Cytomegalové zmeny v obličke (HE) 132

tubuly

glomeruly

inklúzie



Cytomegalové zmeny v obličke (HE) 132

Bunka s inklúziou



Cytomegalové zmeny v obličke (HE) 132

Bunka s inklúziou



CHORIOAMNIONITÍDA

= zápal plodových obalov (amnion, chorion)

- Eti: bakteriálna

- Epid: 2-4 % donosených plodov, 40-70% predčasných pôrodov

- Pat: ascendentná infekcia (transcervikálna), často spojená s predčasnou
ruptúrou plodových obalov

- Makro: zhrubnute obalov, sivozelené páchnucí povlak, zakalená amniotická
tekutina

- Mikro: akumulácia neutrofilov pod chorionom a ich prestup cez chorion a
amnion do amniotickej tekutiny

→ FUNIKULITÍDA = fetálna odpoveď na amniotickú infekciu

- Mikro: prestup neutrofilov cez stenu umbilikálnych ciev (vaskulitída) do
Warthinovho rôsolu s tvorbou polkruhových pásov



Hnisavá chorioamnionitída (HE) 332

Amnion

Chorion

Infiltrácia neutrofilmy



Hnisavá chorioamnionitída (HE) 332

Amnion

Infiltrácia neutrofilmy



Funikulitída (HE) 331

cievy

Poloblúkovitá infiltrácia Warthinovho

rôsolu neutrofilmy plodu



Funikulitída (HE) 331

cieva

Infiltrácia Warthinovho rôsolu 

neutrofilmy plodu



PATOLÓGIA TEHOTENSTVA



PLACENTA

- histologická stavba

❖ Maternálna časť: zárezy rozdeľujú placentu na kotyledóny – tvorené decidua

basalis a zvyškami ciev

❖ Fetálna časť: choriové klky

- riedka fibrovaskulárna stróma s Hoffbauerovými bunkami (fagocyty) a 

fetálnymi cievami

- pokryté sú vnútornou vrstvou cytotrofoblastu

- vonkajšou vrstvou syncytiotrofovlastu

- intermediárny trofoblast (medzistupeň medzi cyto- a syncytiotrofoblastom)



klky

cytotrofoblast

syncytiotrofoblast

Hoffbauerove bunky



ZVYŠKY PO TEHOTNOSTI

- Potrat = skoré prerušenie tehotenstva

- Typy : indukovaný / spontánny 

• anembryomola

• kompletný / nekompletný potrat

• missed abortion

• hroziaci potrat

• rekurentný potrat

- 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) 68

klky

krv

decidua



Zvyšky po tehotnosti (HE) 68

klk

Bunky deciudy:

Napučané stromálne bunky 

endometria bohaté na svetlú 

cytoplazmu pripomínajíce epitélie



Zvyšky po tehotnosti (HE) 68

decidua

Hypersekrečné endometrium



EXTRAUTERINNÁ GRAVIDITA

= implantácia embrya mimo dutiny maternice

- Epid: 1 – 2 % tehotností

- Lokalizácia: v 90 % tuby (ampula), rohy maternice, vaječník, cervix, dutina brušná

- Eti: prekážka počas presunu oplodneného vajíčka do maternice - zápalové ochorenia
malej panvy, chronická salpingitída, zrasty, endometrióza, predchádzajúce operačné
zákroky vajíčkovodov, vnútromaternicové antikoncepčné telieska, vrodené anomálie
ženských pohlavných orgánov, ...

- Klin: bolesti brucha, amenorea, krvácanie - končí sa potratom, resp. ruptúrou tuby s
krvácaním

- Makro: prekrvácané rozšírenie tuby so stenčenou alebo prasknutou stenou

- Mikro: prítomnosť produktov tehotnosti mimo maternice (choriové klky, extravilózny
trofoblast, tkanivo embrya, krvácanie)



Extrauterinná gravidita (HE - histotopogram) 204

Lumen tuby

Choriové klky



Extrauterinná gravidita (HE - histotopogram) 204

Lumen tuby

Choriové klky s trofoblastom



GESTAČNÁ TROFOBLASTOVÁ CHOROBA

= skupina patologických jednotiek charakterizovaná abnormálnou proliferáciou trofoblastu

- GTCH zahŕňa molárne tehotnosti, benígne a malígne lézie trofoblastu

- Klasifikácia podľa WHO: 

• Molárne tehotnosti (abnormálne placenty)

• Kompletná mola

• Parciálna mola

• Invazívna mola

• Trofoblastové nenádorové lézie (benígne) 

• Exaggerated placental site (výrazná infiltrácia trofoblastom v mieste implantácie)

• Placental site nodule

• Nádory trofoblastu (malígne)

• Choriokarcinóm

• Nádor placentového lôžka

• Epiteloidný nádor trofoblastu

- Klin: produkcia hCG (human chorionic gonadotropine)



GESTAČNÁ TROFOBLASTOVÁ CHOROBA
MOLA HYDATIDOSA

- Eti: abnormálne počatie

- Epid: 1:1000 (hlavne pred 20. rokom a po 40. roku)

- Klin: zväčšený uterus, krvácanie, zväčšené polycystické ovária

- Typy:

• Kompletná: 46 XX, 46 XY – diploidná

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

- Makro:

• Kompletná: veľké edematózne klky tvoriace centrálne cisterny vyplnené tekutinou – vzhľad strapca
hrozna, bez prítomnosti embrya

• Parciálna: placenta je menšia, časti sú cysticky zmenené, časti sú normálne, môže obsahovať plod s
malformáciami

- Mikro:

 Kompletná: veľké edematózne klky, acelulárne, znížená vaskularizácia, proliferácia syncycio-,
cytotrofoblastu a intermediárneho trofoblastu po obvode klkov

 Parciálna: niektoré klky sú hydropicky degenerované, niektoré sú normálne alebo fibrotické, miernejšia
proliferácia trofoblastu



GESTAČNÁ TROFOBLASTOVÁ CHOROBA
MOLA HYDATIDOSA

23X

23X/Y

23X/Y

23X/Y

23X/Y

Kompletná mola:

Parciálna mola:

dispermia

dispermia

23X

Prázdny oocyt

Prázdny oocyt

46XX

Duplikácia 

chromozómov Homozygotná 

kompletná mola

46XX

46XY

69XXX

69XXY

69XYY

Heterozygotná

kompletná mola

Triploidná

parciálna mola

raritná

(46YY nie je 

zlúčitelná so 

životom)



Kompletná hydatidózna mola

Cysticky degenerovaná klky vyplnené tekutinou 

dosahujúce priemer 1 – 30 mm (vzhľad strapca 

hrozna)



Kompletná hydatidózna mola (HE) 102

Cysticky dialtovaný avaskulárny klk

Cirkulárne zmnožený trofoblast



Kompletná hydatidózna mola (HE) 102

Cysticky dialtovaný avaskulárny klk

Cirkulárne zmnožený trofoblast



Kompletná hydatidózna mola (HE) 102

Dilatovaný klk s tvorbou cysterny

vyplnenej homogénnou tekutinou

Cirkulárne zmnožený trofoblast



Kompletná hydatidózna mola (HCG)

Avaskulárny klky

Avaskulárny klk s 

hydropickou

degeneráciou

Proliferácia

trofoblastu s 

produkciou HCG



Kompletná hydatidózna mola (HCG)

Avaskulárny klky

Avaskulárny klk s 

hydropickou

degeneráciou

Proliferácia

trofoblastu s 

produkciou HCG



GESTAČNÁ TROFOBLASTOVÁ CHOROBA
INVAZÍVNA MOLA

= kompletná mola, ktorá je lokálne invazívna

- Trofoblast penetruje do myometria, krvných ciev a okolitých štruktúr

- hydropické klky môžu embolizovať do vzdialených orgánov (pľúca, mozog, 
vagína), nepredstavujú metastázy a takto zanesené štruktúry môžu spontánne 
regredovať

- Klin: krvácanie, ruptúra uteru, kvôli invazívnemu rastu do myometria sa nedá 
odstrániť kyretážou a hCG ostáva elevované



Invazívna hydatidózna mola

Prerastanie do myometria



Invazívna hydatidózna mola (HE)

myometrium

myometrium

Hydropický klk s proliferáciou

trofoblastu prerastajúci do 

štruktúr myometria



GESTAČNÁ TROFOBLASTOVÁ CHOROBA
GESTAČNÝ CHORIOKARCINÓM

= 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

- Makro: prekrvácaná mäkko elastické ložisko

- Mikro: bez klkov, bizarný syncýtio- a cytotrofoblast, krvácania, nekrózy, invazívny rast do 
myometria, invázia krvných a lymfatických ciev

- Prognóza: s hysterektómiou a chemoterapiou sa vylieči 70 % pacientov, smrť nastáva v 
dôsledku krvácnia z ložísk metastáz do CNS alebo pľúc 



Gestačný choriokarcinóm



Gestačný choriokarcinóm (HE) 54

Bizarné bunky 

trofoblastu bez klkov

Ložiská krvácania



Gestačný choriokarcinóm (HE) 54

Bizarné bunky 

trofoblastu bez klkov



Gestačný choriokarcinóm (HCG)



NEUROPATOLÓGIA



BAZILÁRNA MENINGITÍDA

= chronická meningitída spôsobená TBC

- Patog: hematogénne šírenie, miliárna TBC, priame šírenie

- Makro: hustý subarachnoidový exsudát s maximom na báze mozgu,
tuberkulómy (1-2 mm)

- Mikro:

• exsudatívna forma: žltozelené rôsolovité povlaky – Orthove
bunky, fibrín, lymfocyty, PMN

• proliferatívna forma: bledosivá rôsolovitá hmota, granulómy
(Langhansove bunky, epiteloidné bunky, kazeózne nekrózy)

- Komplikácie: fibrózne adhézie v subarachnoidovom priestore
(hydrocefalus), artérie vedúce cez subarachnoidový priestor môžu
podliehať obliterujúcej endarteritíde (encefalomalácia)



Bazilárna meningitída

Husté povlaky v brázdach na báze mozgu



Bazilárna meningitída

tuberkulómy



Bazilárna meningitída (HE) 124

Kazeózna nekróza

Tkanivo mozgu

Zápalový infiltrát – lymfocyty, PMN



VÍRUSOVÁ ENCEFALITÍDA
AKÚTNA

= parenchýmový zápal mozgového tkaniva, môže byť spojený s
meningitídou (memningoencefalitída)

- Eti: herpes simplex, varicella-zoster, HIV, enterovírus, CMV, rabies,
ricketsia

- Makro: edém, hyperémia, drobné hemoragické nekrózy

- Mikro: edém, hyperémia, plášťové perivaskulárne infiltráty lymfocytov,
plazmocytov a makrofágov, neuronofágia a pseudoneuronofágia, vznik
gliových uzlíkov (zhluky buniek mikroglie), intracelulánre inklúzie typické
pre určité ochorenie: herpes, besnota, cytomegália, van Bogaert
(najväčšie)



Vírusová encefalitída (HE) 160

Perivaskulárne lymfocytové infiltráty

Edém mozgu



Vírusová encefalitída (HE) 160

Perivaskulárne lymfocytové infiltráty

Edém mozgu

Hyperémia



Vírusová encefalitída (HE) 160

Neuronofágia – odumierajúci 

neurón je obklopený mikrogliou



Vírusová encefalitída (HE) 160

Inklúzie 



VÍRUSOVÁ ENCEFALITÍDA
SUBAKÚTNA SKLEROTIZUJÚCA PANENCEFALITÍDA

= panencefalitída van Bogaert

= zriedkavá fatálna encefalitída, postihujúca predovšetkým deti
a dospievajúcu mládež, trvá niekoľko mesiacov až niekoľko rokov

- Eti: myxovírus blízky morbilovému. Vzniká 2-8 rokov po prekonaní
osýpok, pacient zomiera do 4 rokov od nástupu príznakov

- Klin: spočiatku mierne psychické poruchy rýchlo progredujú, pridružujú
sa cerebrálne poruchy, ochorenie končí excesívnou kachexiou pri
decerebračnej rigidite

- Mikro: edém, spongióza, periveskulárne infiltráty, demyelinizácia, veľké
intranukleárne inklúzie



Veľké intranukleárne inklúzie 

Subakútna sklerotizujúca encefalitída (HE) 160



SKLERÓZA MULTIPLEX

= chronická demyelinizačná encefalitída

- postihuje prevažne mladších dospelých (30 rokov), častejšie ženy

- Eti: neznáma (genetická predispozícia, infekcia, imunitné mechanizmy)

- Klin:     - ataky a remisie – postupne rôzne poruchy hybnosti, citlivosti, zmyslových orgánov, 
ataxia a pod., 

- zriedka primárne progredujúca forma Charcotova triáda: nystagmus, 
skandovaná reč, tremor

- Makro: ostro ohraničené, šedoružové ložiská v bielej hmote, súmerne v oboch hemisférach

- Mikro: ložiská demyelinizácie /plaky/ diseminované prevažne v bielej hmote mozgu

• Aktívne plaky: lymfocyty a monocyty perivaskulárne, strata oligodendorcytov, 
reaktívna astrocytóza, penové makrofágy

• Neaktívne plaky: bez zápalového infiltrátu, úplná strata oligodendrocytov, glióza, 
demyelinizácia



Skleróza multiplex



Skleróza multiplex (HE) 149

Ložisko demyelinizácie



Skleróza multiplex (HE) 149

Ložisko demyelinizácie



Normálne mozgové tkanivo (impregnácia) 



Skleróza multiplex (impregnácia)

Ložisko demyelinizácie



Skleróza multiplex (impregnácia)

Ložisko demyelinizácie


