
Ústav patologickej anatómie 

LFUK a UNB 

Nefroskleróza, DM nefropatia, GN – postinfekčná, Tubulointersticiálna

nefritída, Karcinóm z renálnych buniek, Urotelový karcinóm, Meningitída,

Sclerosis multiplex, Meningeóm, Glioblastóm

UROPATOLÓGIA
NEUROPATOLÓGIA



Zrieknutie sa zodpovednosti

Upozorňujeme, že nasledujúce informácie sú určené len pre vzdelávacie účely 

študentov medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Všetky autorské 

práva patria ich vlastníkom a slúžia iba na vyučovacie účely. *

* § 44 Zákona č.185/2015 Z.z.



UROPATOLÓGIA



KLINICKÉ SYMPTÓMY POŠKODENIA 
OBLIČIEK

Nefritický syndróm

• 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 glomerulu sprevádzaná 
leukocytovým 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).



KLINICKÉ SYMPTÓMY POŠKODENIA 
OBLIČIEK

Nefrotický syndróm

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

• časté sú komplikácie ako infekcie, tromboembolické príhody, akcelerovaná 
ateroskleróza a proteínová malnutrícia, chronické zlyhanie obličiek

• Diagnostické kritéria – proteinuria > 3,5 g/24 hodin, plazmatický albumín ( pod 
20g/l), periférne edémy, hypercholesterolemia > 8 mmol/l

• Patogenéza - poškodenie kapilárnej steny v glomeruloch, ktorého dôsledkom je 
zvýšená priepustnosť pre bielkovinové makromolekuly. Ak straty bielkovín močom 
prevýšia proteosyntetickú kapacitu pečene, dochádza k rozvoju hypoproteinémie, 
hyperlipidémie a opuchov.



KAZUISTIKA Č. 1

•68-ročný muž vyhľadal lekársku starostlivosť pre 
zhoršujúcu sa dýchavičnosť a horúčku

• Pacient má arteriálnu hypertenziu, ischemickú 
chorobu srdca, zlyhanie obličiek, aortálnu stenózu a v 
minulosti prekonal infarkt myokardu

• stav pacienta sa postupne zhoršuje bez odpovede 
na liečbu



obličky zmenšené, púzdro prirastené, povrch je jemne zrnitý, aj jazvy s vtiahnutým povrchom



Zhrubnutie steny malých arterii, zmnoženie buniek glomerulov



ARTERIOLOSKLERÓZA OBLIČIEK
BENÍGNA NEFROSKLERÓZA

• benígna fáza hypertenzie → zhrubnutie stien arteriol, redukcia ich lúmenu → miestna ischémia
• najbežnejšie renálne ochorenie nad 60 rokov
• minimálne zníženie renálnych funkcií, mierna proteinúria, zriedkavo renálne zlyhanie, urémia

Mikroskopické zmeny

• Vaskulárne zmeny:
- hyalínová arterioloskleróza (homogénne eozinofilné zhrubnutie stien malých ciev)
- zhrubnutie intimy (proliferácia hladkých svalových buniek)

• Parenchýmové zmeny: vyplývajú z vaskulárnych zmien → atrofia až zánik nefrónu (→ jazva)
- glomeruly: zhrubnutie BM, atrofia, fibróza
- tubuly: atrofia, zánik, intersticiálna fibróza



KAZUISTIKA Č. 2

• 25-ročná žena sa sťažuje na opuch rúk za posledný 
týždeň. Tiež si všimla, že za posledné dva dni jej 
„opúchajú“ oči a je dýchavičná. 

• všimnete si výrazný periorbitálny edém, tlak 
159/90 mmHg10 

• v moči zistíte hematúriu, prítomnosť proteínov, 
oligúriu

• pred dvoma týždňami prekonala infekt horných 
dýchacích ciest. 

➢ Vaša diagnóza?

➢ Komplikácie?



zväčšené edematózne obličky s petechiami



Rýchloprogredujúca GN 

Proliferácia epitelu 

Bowmanovho puzdra s 

tvorbou polmesiacov

Proliferácia endotelových a 

mezangiálnych buniek

Proteínový materiál 

v kanálikoch



POINFEKČNÁ GLOMERULONEFRITÍDA
Akútna postreptokoková GN

• typická u detí

• difúzna endokapilárová GN, akútna difúzna proliferatívna GN

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

• akútny nefritický syndróm → vyliečenie / rýchloprogredujúca GN /chronická GN/ chronické zlyhanie
obličiek

• elektrónovou mikroskopiou dokážeme depozity imunokomplexov v glomeruloch subepiteliálne

• imunohistochemicky IgG+, C3+

Akútna nestreptokoková GN

• baktérie (stafylokoky, pneumokoky, meningokoky), vírusy (hep. B, mumps), parazity (toxoplazma), syfilis

• mikroskopický obraz je rovnaký

• prognóza horšia ako u postreptokokovej GN



KAZUISTIKA Č. 3

•34 ročná žena prijatá na oddelenie pre hematúriu,  
bolesti pri močení niekoľko dní 

• tapotment je pozitívny, CRP pri prijatí 150

• v osobnej anamnéze žena udáva nového sexuálneho 
partnera 

➢ Vaša diagnóza?

➢ Komplikácie?



Akútna tubulointersticiálna nefritída s komplikáciou - pyonefros

Početne sivožlté abscesy kôry



Akútna tubulointersticiálna nefritída – granulocytový infiltrát v interstíciu a v tubuloch



Chronická tubulointersticiálna nefritída



TUBULOINTERSTICIÁLNA NEFRITÍDA
AKÚTNA TUBULOINTERSTICIÁLNA NEFRITÍDA

• skupina obličkových chorôb primárne postihujúca tubuly a interstícium

• E. coli, stafylokoky, Gram- baktérie

• ascendentná / hematogénna infekcia

• môže vyústiť do chronickej tubulointersticiálnej nefritídy s poškodením funkčného

parenchýmu obličky

Komplikácie

▪ papilárna nekróza, pyonefróza, perinefrický absces, paranefrický absces, sepsa



KAZUISTIKA Č. 4

•49-ročný muž, u ktorého pretrvávalo silné pálenie záhy, 

nevoľnosť a vracanie po dobu 5 mesiacov, chudnutie za 

posledné 2 mesiace, v poslednej dobe cíti bolesť v lumbálnej 

oblasti. 

• laboratórne zvýšené CRP a ALP, mikroskopická hematúria

• fyzikálne vyšetrenie odhalilo hepatomegáliu. Následne bol 

pacient odoslaný na GFS, ktorá preukázala hiátovú herniu a 

gastritídu. 

•CT vyšetrenie odhalilo uzly 11 a 9 mm v ľavých a pravých 

pľúcach. V pečeni bola ďalšia metastatická hmota 13 × 7 

mm. 

➢ Vaša diagnóza/ diferenciálna diagnostika?

➢ Spôsob bioptického odberu?



solitárny, jednostranný, na hornom póle obličky, belavožltý uzol, ohraničený, nekrózy, cysty, krvácania



Normálne tkanivo obličky

Nádorové tkanivo

Svetlobunkový karcinóm – svetlá cytoplazma – obsah glykogénu a lipidov, usporiadanie – solídne, trabekulárne, tubulárne



Nádorové bunky so svetlou 

cytoplazmou usporiadané 

do trabekúl

Svetlobunkový karcinóm obličky 



KARCINÓM Z RENÁLNYCH BUNIEK
(GRAWITZOV TUMOR OBLIČKY)

• KARCINÓM Z RENÁLNYCH BUNIEK, vychádza z epitelu kanálikov

• malígny, 50 – 70r. viac muži, 80% zhubných nádorov obličky

• tabak, genetické faktory, cystické choroby, azbest, ťažké kovy, obezita, estrogénová

terapia, analgetická nefropatia

• klinicky sa prejavuje ako hematúria, bolesť v lumbálnej oblasti, hmatná abdominálna

masa

• viac histologických typov (svetlobunkový, papilárny, granulárny, chromofóbny,

sarkomatoidný, zo zberných kanálikov)

• najčastejší histologický variantom je svetlobunkový karcinóm (70%)

Diagnostika
o perkutánna tenkoihlová punkčná biopsia, CT, parciálna resekcia/totálna resekcia

obličky



KAZUISTIKA Č. 5

• 56 ročný pacient s makroskopickou dlhotrvajúcou 
hematúriou a polakizúriou, udáva v poslednej dobe 
nechutenstvo, únavu

• v osobnej anamnéze udáva fajčenie už 40 rokov, 
alkohol viac než príležitostne

➢ Vaša diagnóza/ diferenciálna diagnostika?

➢ Navrhované vyšetrenia?

➢ Spôsob bioptického odberu?

Plus video



Urotelový karcinóm močového mechúra



Urotelový karcinóm močového mechúra – low grade



Urotelový karcinóm močového mechúra – low grade



Urotelový karcinóm močového mechúra – high grade



NÁDORY MOČOVÉHO MECHÚRA
UROTELOVÝ KARCINÓM

• malígny nádor, po 50r, častejšie muži

• hematúria, infekcie, príznaky obštrukcie močových ciest

• papilárny / plochý, invazívny / neinvazívny, infiltrujúca masa s krvácaniami a nekrózami

Mikroskopický nález

• 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: prenikanie cez bazálnu membránu

➢ V etiológii majority urotelových karcinómov sa uplatňujú environmentálne faktory, preto sú tieto nádory 
často multifokálne (renálna panvička, ureter, uretra)



ZHRNUTIE

• glomerulonefritídy môžu byť klasifikované podľa 
klinického prejavu – nefritický syndróm, nefrotický
syndróm, asymptomatická hematúria

• Kimmelstiel-Wilsonova interkapilárna
glomeruloskleróza je typická morfologická zmena v 
obličkách pri Diabetes mellitus

• nefroskleróza (fibróza obličky) je najčastejšie 
dôsledkom arterio- a arteriolosklerózy obličkových 
ciev

• akútna tubulointersticiálna nefritída (pyelonefritída) 
je často vyvolaná Gram- baktériami

• najčastejší nádor obličky je svelobunkový karcinóm

• urotelový karcinóm patrí medzi časté malignity 
močového mechúra a je asociovaný s fajčením



NEUROPATOLÓGIA



KAZUISTIKA Č. 6

• 35 ročná žena mala sinusitídu a silné bolesti hlavy, 
ostatní  členovia rodiny mali taktiež ľahký infekt
horných dýchacích ciest. Na obed si ide odpočinúť, 
nájdu ju bez znakov života

• v domácnosti sú aj malé deti, ktoré chodia do škôlky

➢ Vaša diagnóza?

➢ Komplikácie?



Hnisavá meningitída mozgu



Edém mozgu (→), zmnožená mikroglia



V povodí ciev hustý zápalový infiltrát tvorený granulocytmi



MENINGITÍDA

• v etiológií sa uplatňujú najčastejšie bakteriálni a vírusoví pôvodcovia

• život ohrozujúci stav

• bakteriálna meningitída – tvorba hnisavého exsudátu na leptomeningoch a pozdĺž 
mozgových ciev

• vírusová meningitída – mierny zápalový lymfocytový infiltrát v subarachnoidálnom
priestore, ľahký edém

Komplikácie 

• absces mozgu, hnisavá tromboflebitída splavov, DIC pri meningokokovej sepse, 
zrasty



KAZUISTIKA Č. 7

• 27-ročná žena sa sťažuje na dlhšie trvajúce poruchy 
videnia. 

• pri fyzikálnom vyšetrení si všimnete, že pri bočnom 
pohľade jedno oko nedoťahuje a druhé oko má pri 
odťahovaní nystagmus

• Všimnete si mierny tremor a zníženú citlivosti na 
oboch nohách 





Výpadok farbenia – demyelinizácia v bielej hmote mozgu



Sclerosis multiplex – strata myelinizácie – opticky prázdne priestory



Normálne mozgové tkanivo – MS  Tkanivo mozgu postihnuté sklerozou multiplex

Farbenie na myelín (impregnácia striebrom podľa Bodiana)



SCLEROSIS MULTIPLEX

• chronické autoimunitné demyelinizačné ochorenie CNS

• tvoria sa demyelinizačné plaky v bielej hmote mozgu

• časté neurologické ochorenie mladších dospelých a dospelých stredného veku

• striedanie relapsov a remisií

Etiopatogenéza

• imunitné faktory – autoimunitná reakcia po virusovej alebo bakteriálnej infekcii (CD4 a CD8 T lym, B lym)

• genetické faktory – polygénny typ dedičnosti

• infekčné a environmentálne faktory

Klinické prejavy 

• opakujúce sa ataky – postupne rôzne poruchy hybnosti, citlivosti, zmyslových orgánov, ataxia a pod., 

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



KAZUISTIKA Č. 8

• 42 ročná žena prichádza do Vašej ambulancie, 
sťažuje sa na 4 mesiace trvajúce bolesti hlavy a 
zvracanie. Má pocit, že počas chôdze zakopáva viac 
ako zvyčajne a v poslednej dobe má väčšie 
problémy so zapamätaním si vecí

• vyšetrením zistíte edém papíl, zvýšenú slabosť a 
hyperreflexiu nôh

➢ Vaša diagnóza?

➢ Komplikácie?





polygonálne bunky (arachnoideálne), vretenovité bunky (fibroblastové), 



vírovité usporiadanie okolo kapilár, psamomatózne telieska (kalcifikácie)



MENINGIÓM
• pomaly rastúce nádory vychádzajúce z buniek arachnoidey

• benígne nádory, tvoriace 20 až 30% všetkých vnútrolebečných nádorov

• výskyt okolo 40-50 roku života, častejšie u žien

• rastú intrakraniálne a v miechovom kanále

• klinický obraz úzko súvisí s rastom a umiestnením nádoru



KAZUISTIKA Č. 9

• Vo Vašej ambulancií Vás navštívil muž, ktorý sa 
sťažuje na silné bolesti hlavy, ktoré trvajú už týždeň, 
bolesti hlavy sprevádza aj projektilové zvracanie. 

• vyšetrením očného pozadia zistíte bilaterálny edém 
papíl 

➢ Vaša diagnóza?

➢ Komplikácie?



Glioblastóm – neohraničená šedobiela masa až želatinóznej konzistencie



Pleomorfné bunky (malé okrúhle, obrovské, vretenovité, polygonálne),  hyperchŕómne jadrá, 

početné mitózy,  pseudopalisádovanie okolo nekrózy (→)



Anaplastické bunky glioblastómu



GLIOBLASTÓM

• zhubný nádor patriaci do skupiny astrocytómov

• najčastejší primárny nádor mozgu ( cca15% z intrakraniálnych tumorov)

• typický infiltratívny rast naprieč hemisférami

• WHO klasifikácia ich delí sa na základe molekulárnych vlastností (mutačný gén izocitrát dehidrogenáza IDH)

• v minulosti gioblastoma multiforme grade IV – high grade astrocytóm

• prognóza je veľmi nepriaznivá ( závisí od prítomnosti mutácie IDH)



ZHRNUTIE

• meningitída je zápalové ochorenie meningov, ktoré 
môže byť spôsobené baktériami, vírusmi, plesňami a 
protozoami

• sclerosis multiplex je najčastejšie autoimunitné
demyelinizačné ochorenie CNS

• glioblastóm je najčastejší malígny nádor CNS u 
dospelých


