
PATOLÓGIA DETSKÉHO VEKU
PATOLÓGIA TEHOTNOSTI 

Ústav patologickej anatómie 

LF UK a UNB

Wilmsov tumor, neuroblastóm, ALL , Syndróm hyalínnych membrán, zvyšky po 

tehotnosti, extrauterinná gravidita, mola hydatidosa, choriokarcinóm



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.



PATOLÓGIA DETSKÉHO VEKU



KAZUISTIKA Č. 1

•4-ročný chlapec, bol prijatý do nemocnice pre hmatnú 
rezistenciu na pravom boku

• predtým sa prerušovane vyskytovala hematúria s krvnými
zrazeninami a dieťa plakalo pri každom močení 

• chlapec bol druhým dieťaťom z troch, tehotenstvo a pôrod 
bez komplikácií 

• dieťa nebolo nikdy prijaté na novorodeneckú jednotku 
intenzívnej starostlivosti, bez novorodeneckej sepsy alebo 
žltačky. Chlapec bol dojčený jeden rok.

• míľniky vývoja boli primerané jeho veku, očkované podľa 
očkovacieho kalendára

• prvý príznak sa vyskytol na pravej strane brucha; malá 
hmotná rezistencia, ktorá sa postupne rýchlo zväčšovala, 
asymetricky uložená

➢ Navrhované vyšetrenia?

➢ Vaša diagnóza ?

➢ Komplikácie ?

➢ Popíš histologický nález.



Veľká solitárna masa, ktorá utláča renálny parenchým, mäkkej konzistencie laločnatého vzhľadu s ložiskami nekróz a krvácania. 



Nefroblastóm

Nezrelá mezenchýmová 

zložka – vretenovité 

sarkomatoidné bunky

Nefroblastové tkanivo –

malé modré bunky



Nefroblastové tkanivo –

malé modré bunky

Nezrelá mezenchýmová 

zložka – vretenovité 

sarkomatoidné bunky

Nezrelá epitelová -

primitívne tubuly a 

glomeruly

Nefroblastóm



NEFROBLASTÓM
WILMSOV TUMOR

• 4. najčastejšia malignita detského veku (1-4r.)

• sporadický výskyt

• patogenéza nie je známa - geneticky podmienený  ( p53, WT2 a 
gén na 11 chromozóme WT1)

• mikroskopicky trifázický vzhľad

 Nediferencovaný blastém- primitívne embryonálne nefroblastové tkanivo

 Diferencujúce sa epitelové štruktúry - primitívne tubuly a glomeruly

 Mezenchymálne štruktúry - svalovina, tukové, fibrózne tkanivo, chrupka, kosť

➢ prítomnosť anaplastických zmien je znakom horšej prognózy bez ohľadu na staging



KAZUISTIKA Č. 2

• 7. ročný chlapec bol odoslaný do vašej nemocnice kvôli 
pretrvávajúcim bolestiam chrbta po dobu dvoch mesiacov. 
Bolesť sa pri chôdzi zvyšovala, ale zmizla, keď odpočíval. 
Poslednej dobe je viac spavý a unavený, na koži hrudníka 
nachádzate petechie. 

• DF, TT a srdcová frekvencia zodpovedali veku (DF – 26/min, 
TT – 37 ° C, srdcová frekvencia 96/min)

• spojivky boli bledé, nahmatáte zväčšené lymfatické uzliny v 
ingvinálnej oblasti, LU boli pohyblivé voči spodine, nebolestivé

• bez hepatosplenomegálie, bez vyrážky a opuchov končatinín

• laboratórne vyšetrenie KO o mesiac leukocytózu.

➢ Navrhované vyšetrenia?

➢ Vaša diagnóza ?

➢ Komplikácie ?

➢ Popíš histologický nález.



Malé až stredné bunky, málo cytoplazmy, vysoký pomer N:C, difúzne zrnitý chromatín, 

nerozoznateľné jadierka, mitotické figúry





AKÚTNA LYMFOBLASTOVÁ LEUKÉMIA

• skupina klonálnych porúch charakterizovaná proliferáciou a akumuláciou lymfoblastov (T a B lymfoblasty)

• najčastejšie nádorové ochorenie detí mladších ako 4 roky

• masívne postihuje kostnú dreň s vyplavovaním do periférnej krvi,

• možná tvorba extramedulárnej masy – lymfoblastický lymfóm 

• B-ALL: (90%) KD, periférna krv  (predškolský vek, dobrá prognóza)

• T-ALL: (10%) týmus (mladí dospelí, muži, horšia prognóza)

Etiológia 

• súvis s infekciou EBV a HIV

Diagnostika

• náter z periférnej krvi a kostnej drene, imunofenotypizácia a molekulárny rozbor

➢ prítomnosť Philadelfského chormzómu predstavuje negatívny prognostický znak



KAZUISTIKA Č. 3

• na pravidelnej gynekologickej poradni ste vykonali 
aj USG plodu s nálezom oligohydramnionu

• v 36. týždni bola tehotnosť ukončená cisárskym 
rezom

• po narodení bola zaznamenaná motorická 
nedostatočnosť dolných končatín a neustále 
kvapkanie moču 

➢ Navrhované vyšetrenia?

➢ Vaša diagnóza ?

➢ Komplikácie ?

➢ Popíš histologický nález.



NEUROBLASTÓM



• Nádor dobre reagoval na chemoterapiu, ale neurologický deficit sa zlepšil iba 
mierne a dysfunkcia močového mechúra zostala nezmenená. 

• Vo veku 2 rokov je pacient schopný chodiť pomocou ortéz nôh, trpí chronickou 
zápchou vyžadujúcou každodenné užívanie liekov a má neurologický mechúr 
vyžadujúci opakované denné katetrizácie.



Neuroblastóm



Neuroblastóm – pruhy buniek oddelené fibrovaskulárnou strómou



*

diferencujúca sa 

gangliová bunka

nezrelé 

neuroblasty

Neuroblastóm - malé okrúhle bunky, málo cytoplazmy, hyperchromázia



NEUROBLASTÓM
• nádor z primitívnych buniek odvodených z neurálnej lišty

• najčastejší extrakraniálny solídny nádor u detí (do 5r.)

• klinické príznaky sú nešpecifické / neprospievanie,   TT, anémia, bolesť 
končatín, zvyšený TK/

• 2/3 detí majú v dobe stanovenia Dg metastázy

Lokalizácia

• dreň nadobličky, pozdĺž paraaortálneho sympatikového nervového systému 
(retroperitoneálne)

Varianty podľa stupňa diferenciácie

1. Nediferencovaný neuroblastom

2. Nízko diferencovaný neuroblastom

3. Diferencujúci sa neuroblastóm

➢ stanovenie prognózy závisí od diferenciácie nádoru, genetických zmien ( 
amplifikácia N-MYC génu, DNA ploidia nádoru) a od biochemických 
príznakov (   hladina LDH a feritínu)



↑amplifikácka n-myc (detekcia FISH)



KAZUISTIKA Č. 4

• 25-ročná žena, primigravida, porodila v 29. tt.

• bez predchorobia matky, zásadné perinatálne
faktory ovplyvňujúce tehotnosť nie sú známe

• dieťa 2,05 kg, Apgar skóre 8/10, slabšie 
novorodenecké reflexy, frekvencia dychov 40/min 

• plač po pár minutách slabol, dieťa začalo byť 
cyanotické, Morov reflex postupne vymizol, dýchanie 
je nepravideľné

• auskultačne prítomné krepitácie, dýchanie 
nepravideľné s apnoickými pauzami

➢ Vaša diagnóza ?

➢ Komplikácie ?

➢ Popíš histologický nález.



Na druhý deň života sa u predčasne narodeného dieťaťa v 29. týždni tehotenstva objavuje progresívna respiračná tieseň.





SYNDRÓM HYALÍNNYCH MEMBRÁN
INFANT RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME

• vznikajú u nezrelých novorodencov, u ktorých nie sú dostatočne vyvinuté pneumocyty 2. 
typu produkujúce surfaktant (surface active factor – antiatelektatický účinok)

• syntézu surfaktantu znižuje DM matky, pôrod cisarskym rezom

• najvýznamnejšia porucha postnatálnej adaptácie

• pri nedostatku surfaktantu dochádza k zníženiu funkčnej kapacity pľúc s hypoventiláciou a 
hypoxiou vazokonstrikcia a hypoperfúzia pľúc                poškodenie endotelu 
kapilár s poškodením alveolárnej výsteľky ( nekróza)                 hyalínne membrány

Prognóza 

• smrť (20 – 30 %), rezolúcia, intersticiálna pneumónia, intersticiálna fibróza



PATOLÓGIA TEHOTNOSTI



KAZUISTIKA Č. 5

• 26. ročná primigravida, 18tt., pravidelne 
navštevuje poradňu, bez komplikácii, genetický 
skríning vyšiel negatívne.

• prišla do nemocnice pre vaginálne krvácanie a 
kŕčovité bolesti brucha





klk

Bunky deciudy:

Napučané stromálne bunky endometria bohaté na 

svetlú cytoplazmu pripomínajíce epitélie

klky

decidua

Zvyšky po potrate



Zvyšky po potrate

decidua

Hypersekrečné endometrium



ZVYŠKY PO POTRATE

➢ Potrat = skoré prerušenie tehotenstva

Delenie potratov : indukovaný / spontánny 
• anembryomola
• kompletný / nekompletný potrat
• missed abortion
• hroziaci potrat
• rekurentný potrat

Etiológia
Faktory zo strany matky: zápalové a cirkulačné poruchy placenty, 
toxické, mechanické a psychické inzulty, 
endometriálne, hormonálne a imúnne choroby
Faktory zo strany plodu : prevažne chromozómové aberácie



KAZUISTIKA Č. 6

• 33-ročná pacientka bola prijatí na gynekologickú kliniku pre dlhšie
trvajúce vaginálne krvácanie bez bolesti brucha.

• posledná menštruácia bola pred 42 dňami

• nepoužívala žiadnu formu antikoncepcie. Pacientka v minulosti nemala
žiadne IUD, neužívala žiadne lieky na plodnosť a bez operácie v malej
panve

• fyzikálne vyšetrenie – 107/55 mmHg a pulzová frekvencia 88 / min,
brucho mäkké, priehmatné, bez bolesti

• sérová hladina p-HCG bola 6993,1 IU / l a hladina herprogesterónu
bola 13,40 μg / l.

➢ Navrhované vyšetrenia?

➢ Vaša diagnóza ?

➢ Komplikácie ?

➢ Popíš histologický nález.



Extrauteriná gravidita



• Na základe β-HCG a USG predpokladáte diagnózu mimomaternicového
tehotenstva a vaša pacientka bola prijatá do nemocnice

• Po prijatí sa jej hladina v sére p-HCG zvýšila na 13721,3 IU / l

• Bola vykonaná klinová resekcia pravého rohu maternice a čiastočná (isthmusová)
resekcia pravého vajcovodu

• Výsledky z biopsie potvrdili prítomnosť placentárnych klkov v pravej tube.

• Jej sérová hladina β-HCG bola 7373,5 IU / l prvý deň po operácii a zvýšila sa na
10522,3 IU / l ďalší deň.

• Hodnota β-HCG a progesterónu sa zvyšovala aj po ďalšie dni

➢ Ako ďalej?



Extrauteriná gravidita



Lúmen tuby

Choriové klky s trofoblastom

Extrauteriná gravidita



EXTRAUTERINNÁ GRAVIDITA

• implantácia embrya mimo dutiny maternice 
• tvorí približne 1 – 2 % tehotností
• 1 z 1580 extrauterinných tehotností je bilaterálna

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

Etiológia
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, ...



KAZUISTIKA Č. 7

• 29. ročná pacientka, na pravidelnej preventívnej kontrole, sa 
sťažuje na neobvyklé menštruačné krvácanie, ktoré trvá 3 dni, 
kŕče v bruchu, nevoľnosť, zvracanie a bolesť v krížoch, posledná 
menštruácia pred 5 týždňami.

• žije s partnerom, ako antikoncepciu používajú kalendárnu 
metódu

• aktívna fajčiarka, bez alergii, alkohol nepije

• fyzikálne vyšetrenie – TT 37 °C, TK 119/64 mmHg, srdcový 
rytmus 123/m, dychová frekvencia 16/m, saturácia O2 98%, 
periférny pulz nitkovitý, akrá spotené, studené. 

• krčok maternice dilatovaný, s krvácaním a vylučovaním hnedo 
sfarbeného materiálu a krvných koagúl

• laboratórne hemoglobín 8,6 g / dl, hematokrit 7,5%, počet 
bielych krviniek 16 000, krvné doštičky 123 000, β-HCG bol 
360 514 mIU / ml.

➢Vaša diagnóza ?

➢ Komplikácie ?

➢ Popíš histologický nález.



Kompletná mola hydatidóza - cysticky degenerovaná klky vyplnené tekutinou dosahujúce priemer 1 – 30 mm

(vzhľad strapca hrozna)



Cysticky dialtovaný avaskulárny klk

Cirkulárne zmnožený trofoblast

Kompletná mola hydatidóza



Avaskulárny klk s 

hydropickou

degeneráciou

Proliferácia

trofoblastu s 

produkciou HCG

Kompletná mola hydatidóza - HCG



MOLA HYDATIDOSA
GESTAČNÁ TROFOBLASTOVÁ CHOROBA

• súčasť gestačnej trofoblastovej choroby - skupina patologických jednotiek charakterizovaná abnormálnou
proliferáciou trofoblastu

• nenádorová proliferácia vilózneho trofoblastu v dôsledku poruchy fertilizácie vajíčka

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

Typy

• Kompletná - 46 XX, 46 XY – diploidná, bez materskej sady chromozómov

• Parciálna -69 XXX, 69 XXY, 69 XYY (zriedkavá) – triploidná, aj materská aj otcovská sada
chromozómov

• Invazívna – vychádza s kompletnej alebo parciálnej so schopnosťou infiltrácie choriových klkov do
myometria

Diagnostika

• USG bez dôkazu plodu v maternici, zvýšené hladiny hCG v moči



MOLA HYDATIDOSA
GESTAČNÁ TROFOBLASTOVÁ CHOROBA

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 zlúčiteľná so 

životom)



Invazívna mola hydatidóza - prerastanie do myometria



myometrium

myometrium

Hydropický klk s proliferáciou

trofoblastu prerastajúci do 

štruktúr myometria

Invazívna mola hydatidóza - prerastanie do myometria



KAZUISTIKA Č. 8

• 29-ročná žena, 2pôrody, 4 mesiace po pôrode bola 
prijatá do nemocnice pre masívne vaginálne 
krvácanie, ťažkú anémiu, vysoké teploty, kašel

• RTG pľúc potvrdilo tumorózne zmeny,  celotelové CT 
potvrdilo metastázy v dolných tretinách vagíny

• hľadina βHCG bola 31030 IU/ml

➢Vaša diagnóza ?

➢ Komplikácie ?

➢ Popíš histologický nález.



Choriokarcinóm



Bizarné bunky 

trofoblastu bez klkov

Ložiská krvácania

Choriokarcinóm - bez klkov, bizarný syncýtio- a cytotrofoblast, krvácania, nekrózy, invazívny rast do myometria, invázia 

krvných a lymfatických ciev



Bizarné bunky 

trofoblastu bez klkov

Choriokarcinóm



Choriokarcinóm – IHC na prítomnosť HCG



• Pooperačné boli zahájené štyri kurzy chemoterapie. 

• Vývoj prípadov bol priaznivý, s normalizáciou hodnoty βHCG za dva mesiace po 
operácii a úplná remisia metastáz za šesť týždňov po operácii.



GESTAČNÝ CHORIOKARCINÓM
GESTAČNÁ TROFOBLASTOVÁ CHOROBA

• malígny nádor vychádzajúci z buniek syncytiotrofoblastu a cytotrofoblastu bez prítomnosti choriových

klkov so vznikom vzdialených metastáz do mozgu, pľúc a pečene

• anaplastický nádor s výraznými cytologickými atýpiami a s vysokou mitotickou aktivitou s atypickými 

mitózami

Etiológia

• Hydatidózna mola (50 %)

• Spontánny potrat (25 %)

• Normálna tehotnosť (20 %)

• Ektopická tehotnosť (5 %)

Prognóza: s hysterektómiou a chemoterapiou sa vylieči 70 % pacientov, smrť nastáva v dôsledku 

krvácania z ložísk metastáz do CNS alebo pľúc 

➢ gestačný choriokarcinóm sa vyznačuje vysokou citlivosťou na chemoterapiu na rozdiel od germinálneho

choriokarcinómu



ZHRNUTIE

• nádory detského veku tvoria viac než 2/3 nádorových 
ochorení

• najčastejšie nádory detského veku vyrastajú z 
nediferencovaných tkanív (0-5r.), spojivového tkaniva a 
kostí ( dospievanie)

• akútna lymfoblastová leukémia (ALL) je najčastejším 
malígnym ochorením u detí

• neuroblastóm je to najčastejší extrakraniálny solídny nádor 
u detí

• bývajú súčasťou genetických syndrómov

• choriokarcinóm je nádor vychádzajúcí z trofoblastu

• choriokarcinóm môže byť germinatívny nádor alebo ako 
súčasť gestačnej trofoblastovej choroby

• hola hydatidosa vzniká pri poruche fertilizácie vajíčka


