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ŽENSKÝ POHLAVNÝ 
SÝSTÉM



KAZUISTIKA Č.1

• 58 ročná žena prijatá do nemocnice pre silné 
krvácanie perimenopauzálne. Pacientka iné ťažkosti 
neudáva. 

• z osobnej anamnézny : dlhodobo brala 
antikoncepciu, bezdetná

• fyzikálne vyšetrenie preukáže exogénnu obezitu a 
tlak krvi 150/96 mmHg

• posledná kyretáž z pred pár rokov s výsledkom 
hyperplázie endometria bez atypií

➢ Vaša diagnóza?

➢ Spôsob bioptického odberu?





Endometrioidný karcinóm maternice



Endometroidný karcinóm maternice grade 1 



Endometrioidný karcinóm maternice s infiltráciou do myometria



KARCINÓMY ENDOMETRIA
• Najčastejšia gynekologická malignita

• Rizikové faktory – obezita, nadmerný príjem estrogénov, DM, nuliparita, neskorá menopauza

• Prekurzorové lézie

• hyperplázia endometria bez atypie

• hyperplázia endometria s atypiami / endometrioidná intraepitelová neoplázia

• Donedávna klasifikované na základe histolo-morfologických vlastností

• Nová klasifikácia rozdeluje endometriálne nádory podľa ich molekulárnej podstaty

➢ Morfológia endometriálnych karcinómov ostáva rozhodujúca pri typizácií a klasifikácii karcinómov endometria

➢ Pre správny menežment pacienta je klúčové rozlíšiť medzi endometrioidným a ne-endometrioidným typom

➢ Molekulárna klasifikácia karcinómu endometria sa vzťahuje na všetky histologické typy a je klinicky 

najrelevantnejšia pri rozlišovaní endometrioidných karcinómov



doi.org/10.1016/j.mpdhp.2021.09.003

https://doi.org/10.1016/j.mpdhp.2021.09.003


KAZUISTIKA Č. 2

• 40. ročná žena, na preventívnej prehliadke u svojho 
lekára spomenie, že máva postkoitálne krvácanie a 
hlienovitý výtok

• zhruba 3 mesiace si všimla postkoitálne špinenie a 
zapáchajúci výtok, ktorý nie je hnisavý

• na poslednej preventívnej prehliadke bola pred 4 
rokmi s cytologickým záverom LSIL

➢ Vaša diagnóza?

➢ Spôsob bioptického odberu?



Morfologické zmeny na cervixe   konizát



Cytologický náter - koilocyty



Portio: H-SIL (CIN-3), normálny cervikálny epitel 

1/33/3 2/3



Karcinóm cervixu s infiltráciou steny pošvy



CERVIX - SKRÍNING

❖ CYTOLOGICKÝ SKRÍNING = PAP test (Papanicolaouov ster)

• odhalenie dysplastických buniek

• exfoliačná metóda : cytologickou kefkou

• normálny: epitelové bunky bez dysplastických zmien

• L-SIL: prítomnosť mierne abnormálnych buniek, koilocyty » kontrola o rok

• H-SIL: prítomnosť vysoko abnormálnych buniek » konizácia

❖ BIOPTICKÉ METÓDY = konizácia, punch biopsia

• Chirurgické získanie tkaniva na histologické vyšetrenie

• Punch biopsia: malé vzorky cervixu z rôznych miest

• Konizácia: chirurgické odstránenie časti ektocervixu aj s cervikálnym kanálom, v tvare kónusu



LSIL = CIN1 HSIL = CIN2 HSIL = CIN3



DYSPLÁZIA KRČKA MATERNICE

• skvamózna intraepitelová lézia (SIL), staršie označenie ako cervikálna intraepitelová neoplázia (CIN)

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

• pozorujeme dyspláziu buniek dlaždicového epitelu v prechodnej zóne endo- a ektocervixu

• môže pretrvávať, vyhojiť sa alebo progredovať až do invazívneho karcinómu

Bethesda klasifikácia

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

H-SIL: (high-grade skvamózna intraepitelová lézia), zodpovedá CIN II – III.

• spôsobená vysokorizikovými HPV (hlavne 16, 18)

• dysplastické bunky nad 1/3 epitelu

• mitotická aktivita vysoká, početné abnormálne mitózy



KAZUISTIKA Č. 3

• 59 ročná žena bola prijatá do nemocnice na 
doriešenie stavu – posledné dni má vaginálne 
krvácanie, pritom je v menopauze už 6 rokov. 

• v poslednej dobe jej nechutí jesť, ani nemá pocit 
hladu, často ma pocit plného brucha, pociťuje 
tenezmy

• pri fyzikálnom vyšetrení hmatáte rezistenciu v malej 
panve

• USG potvrdí multicystický útvar na ováriu 

• počas operačného výkonu pošlete ovárium na rýchlu 
histológiu

➢ Vaša diagnóza?





Serózny karcinóm ovária



Serózny karcinóm ovária



Serózny karcinóm ovária – cylindrický epitel tvoriaci papilárne štruktúry, s atypiami buniek



SERÓZNY KARCINÓM OVÁRIA

• serózne karcinómy ovária predstavujú 80% všetkých ovariálnych karcinómov

• postihuje ženy reproduktívnom veku a postmenopauzálne, zvyčajne je obojstranný

• rizikové faktory sa líšia aj podľa jednotlivých histologických typov

• metaplázia buniek povrchového coelómového epitelu smerom k tubárnemu typu epitelu

Klasifikácia

1. Benígne nádory

2. Borderline tumory

3. Malígne nádory

▪ low grade (mutácie KRAS, BRAF, erbB-2)

▪ high grade (TP53 mutácie, prekurzorová lézia z intraepiteloveho serotubárneho karcinómu)



Bordenline tumor ovária                     Low Grade serózny karcinóm ovária High Grade serózny kracinóm ovária 



KAZUISTIKA Č. 4

• 30 ročná pacientka si počas samovyšetrenia
prsníkov nahmatala bolestivé rezistencie v oboch 
prsníkoch. Sťažuje sa aj na bolestivosť a napätie v 
oboch prsníkoch, poslednú menštruáciu mala pred 2 
týždňami.

• fyzikálnym vyšetrením zistíte početné rezistencie bez 
zmeny prekrývajúcej kože, bradavky sú bez výtoku a 
iných zmien

• pacientka je nefajčiarka, nepije alkohol, v blízkej 
rodine sa nevyskytla rakovina prsníka

➢Vaša diagnóza?

➢ Spôsob bioptického odberu?





Fibrocystické zmeny mliečnej žľazy (fibróza, cysty)



FIBROCYSTICKÉ ZMENY MLIEČNEJ ŽĽAZY
BENÍGNA DYSPLÁZIA PRSNÍKA

• vyskytujú sa u žien od 20. roku života, s maximom premenopauzálne

• hormonálna dysbalancia (zvýšenie estrogénov)

➢Jednoduché / neproliferačné zmeny (bez zvýšeného rizika transformácie na karcinóm)

• fibróza: zmnoženie kolagénového väziva okolo vývodov

• cysty: dilatáciou nepriechodných vývodov v dôsledku zmnoženia väziva, oploštený epitel

• apokrinná metaplázia

➢Proliferačné zmeny (zvýšené riziko vzniku karcinómu (2 – 5 x))

• adenóza: nárast v počte vývodov a lobulov bez zmeny v počte lemujúcich buniek

• hyperplázia epitelu: nárast vrstiev epitelu vystielajúcich cysty, dukty alebo lobuly na tri a viac s tvorbou
papilárnych výrastkov do lúmenu

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



FIBROADENÓM MLIEČNEJ ŽĽAZY

• benígny nádor vychádza z riedkeho kolagénového väziva a epitelu

• najbežnejší nádor prsníka, postihuje najčastejšie ženy medzi 20. – 45. 
rokom života

• solitárny, malý (2-4 cm), mobilný, ostro ohraničený uzol, elastickej 
konzistencie, na reze sivobiely, so štrbinami

Mikroskopické zmeny

• zmiešaný nádor – proliferácia epitelu aj väziva

• 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 obkolesuje vývody, ktoré sú dilatované



KAZUISTIKA Č. 6

• 50 ročná žena prišla na kliniku potom, ako si našla malú 
hrčku v hornom vonkajšom kvadrante ľavého prsníka –
hrčka je tuhoelastickej konzistencie nepohyblivá voči 
spodine

• na mamografií z pred 2 rokov ešte nebola prítomná

• z osobnej anamnézy je dôležitý údaj o rodinnom výskyte 
karcinómu prsníka ( matka a teta)

• menarché ako 11r, bezdetná, ešte menštruuje

• exogénna obezita, koža na prsníku a pri bradavke je 
vtiahnutá, v axile nahmatáte zväčšené lymfatické uzliny

➢Vaša diagnóza?

➢ Spôsob bioptického odberu?

➢ https://www.youtube.com/watch?v=axSBYkpUKoM



Duktálny invazívny karcinóm prsníka



Duktálny invazívny karcinóm prsníka



Duktálny invazívny karcinóm prsníka (HE)



Duktálny invazívny karcinóm prsníka (HE)



Duktálny invazívny karcinóm prsníka 

(ER, estrogénové receptory 90%; PR, progesterónové receptory 30%; HER-2 onkogén 2+)

ER

PR
HER-2



KARCINÓM MLIEČNEJ ŽĽAZY

• 25% všetkých nádorov u žien a najčastejšia príčina úmrtia žien medzi 35-55r života

• lymfogénne (axilárne LU), hematogénne (kosti, pľúca, pečeň)

Predisponujúce faktory vzniku

• Atypické epitelové proliferácie (DCIS a LCIS), prvostupňový príbuzný s rakovinou prsníka, nadmerný príjem 
estrogénov, obezita, nadmerný príjem alkoholu, ionizujúce žiarenie, vyšší vek, vrodená mutácia BRCA1,2

Diagnostika

• USG, mamografia, FNAC, core cut biopsia

• Stanovenie estrogénových receptorov a expresie HER2 ma význam pri podávaní špecifických protinádorových terapií 

ako aj stanovenie prognózy

• Využíva sa imunohistochemia a potvrdenie in situ hybridizáciou ( FISH)



ROZDELENIE KARCINÓMOV PRSNÍKA 

• 90% nádorov vychádza z duktov

• 10 % nádorov vychádza z lobulov

➢ Neinvazívne karcinómy: DCIS (duktálny karcinóm in situ), LCIS (lobulárny karcinómin situ)

➢ Invazívne karcinómy: duktálny (bližšie nešpecifikovaný), lobulárny, medulárny, tubulárny, kribriformný, mucinózny, 
papilárny,...



Invazívny lobulárny karcinóm (HE)



ZHRNUTIE 

• skvamózna intraepitelová lézia porcia je asociovaná s 
vysoko rizikovými kmeňmi HPV

• cytologický skríning cervixu je dôležitý ako prevencia 
pred vznikom karcinómu cervixu a jeho komplikácií

• najčastejšími gynekologickými malignitami sú 
endometriálny karcinom uteru > ovariálny karcinóm > 
karcinóm cervixu

•pomenopauzálne krvácanie musí byť zakaždým vyšetrené

• atypická hyperplázia endometria je prekurzorová lézia 

• výskyt rakoviny prsníka je často asociovaný s BRCA 
mutáciami



MUŽSKÝ POHLAVNÝ 
SYSTÉM



KAZUISTIKA Č. 7

•27-ročný muž si všimol, že za posledné 3 mesiaca sa
mu zväčšil ľavý semenník.

• z anamnézy zistíte, že nemal žiadne traumy v
príslušnej oblasti, nemal bolesti a popiera akékoľvek
problémy s močením.

• pripúšťa, že má za posledné tri mesiace mierne
zvýšenú teplotu, nočné potenie, pociťuje častejšie
únavu, malátnosť a schudol 3kg.

• pri fyzikálnom vyšetrení je ľavý semenník dvakrát
väčší ako pravý, zväčšený semenník nepresahuje k
druhému

➢Vaša diagnóza?

➢Spôsob bioptického odberu?



Seminóm testis



Seminóm tvoria väčšie okrúhle uniformné bunky s nápadne svetlou cytoplazmou  (obsah glykogénu), 

v stróme bývajú infiltráty lymfocytov



IHC na prítomnosť lymfocytov                                     PAS – dôkaz glykogénu 



SEMINÓM TESTIS

• patrí medzi najčastejšie malígne testikulárne tumory

• 50% zo všetkých germinálnych nádorov

• najčastejšie medzi 30-49r. života, nevyskytuje sa u prepubertálnych detí

Etiológia

• kryptorchizmus, genetické faktory, orchitída, trauma, karcinogény, radiácia, endokrinné abnormality

Webpathology.com



KAZUISTIKA Č. 8

• 72 ročný, polymorbídny pacient sa sťažuje na
poruchy pri močení, časté močenie a hlavne v noci

• v poslednej dobe však pociťuje výrazné bolesti v
lumbálnej časti chrbtice

• fyzikálnym vyšetrením zistíte na prostate tuhý,
nepravidelný, uzlovitý útvar

• hladina PSA je vysoká

➢ Vaša diagnóza?

➢ Spôsob bioptického odberu?



Adenokarcinóm prostaty s prerastaním do močového mechúra 

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



Adenokarcinóm prostaty - malé, back-to-back (bez obkolesia strómou) uložené žliazky vystlané jednou vrstvou  

kuboidálnych buniek



IHC na dôkaz PSA                                             perineurálne šírenie nádoru

nerv



KARCINÓM PROSTATY 
• druhý najbežnejší zhubný nádor u mužov 

• 80 % vzniká z vonkajších, androgén dependentných žliaz prostaty

• androgény, geografické faktory, vplyv prostredia, dedičnosť

• rôzne histologické typy (acinárny adenokarcinóm 95%, prechodnobunkový, dlaždicový,  
nediferencovaný Ca)

• typické šírenie pozdĺž nervov, lymfogénne a hematogénne do kostí, pľúc, obličiek a mozgu

Nádorové markery

PSA (prostatický špecifický antigén) PAP (prostatická kyslá fosfatáza) 

Spôsob bioptického odberu

• tenkoihlová aspiračná biopsia transrektálne (transperineálne, transuretrálne)

✓Gleason skóre 

• hodnotí architektoniku žliazok na 5 stupňov (G1 je dobre diferencovaný a G5 veľmi zle
diferencovaný) =  prognostický marker



ZHRNUTIE 

• 97% nádorov semenníka sú nádory zo zárodočných 
buniek

• benígna hyperplázia prostaty patrí medzi 
najčastejšie zmeny prostaty

• adenokarcinóm prostaty môže prežívať dlhodobo 
skrytý


