
DERMATOPATOLÓGIA
PATOLÓGIA ENDOKRINNÉHO SYSTÉMU

Ústav patologickej anatómie 

LFUK a UNB 

karcinóm štítnej žľazy, Hashimotova choroba, Graves-Based choroba, neuroendokrinný 

tumor, melanóm, pigmentový névus, psoriáza, ekzém 



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.



DERMATOPATOLÓGIA



KAZUISTIKA Č. 1

• 10 ročný chlapec s väčšou pigmentovou léziou na 
ramene ostro ohraničenou od okolitej kože o 
priemere 2,3cm, tmavohnedej farby, bez 
badateľných zmien. 

➢Navrhované vyšetrenia?

➢Vaša diagnóza?

➢Popíš mikroskopický nález.



Pigmentový névus kože



Kongenitálny pigmentový névus kože



PIGMENTOVÝ NÉVUS

• nezhubný kožný útvar vznikajúci ako dôsledok nahromadenia melanocytov

• najčastejšia kožná lézia bielej rasy

• väčšina névov vzniká v detstve a v období dospievania

Klasifikácia névov podľa pozície rastu na koži
• Junkčný névus – hniezda melanocytov nachádzame na dermo-epidermálnej junkcii

• Zmiešaný névus – hniezda melanocytov nachádzame na junkcii ale aj v derme

• Intradermálny névus – zhluky melanocytov nachádzame v hornej časti dermy BEZ spojenia s epidermou

Histologické varianty pigmentového névu

• Kongenitálny névus

• Modrý névus

• Halo nevus

• Familiárny dysplastický névus



Junkčný pigmentový névus Intradermálny pigmentový névus

Zmiešaný pigmentový névus



KAZUISTIKA Č. 2

• 73. ročná pacientka bola prijatá do nemocnice pre 
progredujúcu slabosť, dýchavičnosť. Všimnete si, že koža 
aj skléry sú ikterické.

• laboratórne hyperbilirubínémia, hypoalbuminémia a 
minerálový rozvrat, pozitívne onkomarkery (S100)

• USG brucha s nálezom guľovitých štruktúr v pečeňovom 
parenchýme

• z osobnej anamnézy – malígny melanóm oka pred 30 
rokmi, CLL pred 3 rokmi, teraz v remisii

➢Navrhované vyšetrenia?

➢Vaša diagnóza?

➢Komplikácie?

➢Popíš mikroskopický nález.



Ložisková metastáza v pravých pľúcach Drobné subpleurálne metastázy



Pľúca s metastázou malígneho melanómu



Mozog s ložiskom petechiálneho krvácania v oblasti ganglií



Mozog 



Drobné metastázy melanómu do obličky a žalúdka



Metastázy melanómu do pečene

metastázy melanómu 



Mestastáza malígneho melanómu do pečene



Malígny melanóm 



MELANÓM 
• malígna proliferácia melanocytov ( koža, oko, ...)

• histologicky rozoznávame mnoho variantov ( superficiálne sa šíriaci melanóm, lentigo maligna, akrálny
melanóm, nodulárny melanóm)

• v etiológii sa uplatňuje UV žiarenie (geografický parameter), syndróm familiárneho výskytu dysplastických
névov, kongenitálny névus, imunosupresia, bledý typ kože

Diagnostika ABC pre melanóm
✓ A – asymetria

✓ B – nepravidelný okraj ( borders)

✓ C – zmena pigmentácie ( colour)

✓ D – rast kožnej lézie ( diameter)

✓ E – evolúcia lézie

➢ melanómy môžu byť asociované s mutáciou BRAF génu (V600E), v takom prípade môžu dostať cielenú 
terapiu

➢ hodnotenie hĺbky invázie melanocytov podľa Breslowa je dôležitý prognostický znak



KAZUISTIKA Č. 3

• 34. ročný muž príde k Vám do ambulancie pre 
dlhotrvajúcu vyrážku na koži predlaktia

• kožná lézia je mapovitá, ostro ohraničená od okolia kože, 
svetloružová, na povrchu so striebristými šupinkami, po 
odstránení šupín sa objaví na spodine bodkovité krvácanie

• takéto škvrny sa nachádzajú na hlave, lakťoch a kolenách

• pacient má okrem iného aj artritické prejavy

➢Navrhované vyšetrenia?

➢Vaša diagnóza?

➢Popíš mikroskopický nález.





Psoriáza - edém dermalnych papíl, hyper a parakeratóza, kyakovité epidermálne výbežky  



PSORIÁZA
•neinfekčné zápalové autoimunitné ochorenie kože s chronickým priebehom a sklonom k 
recidívam

• najčastejším prejavom je odlupovanie pokožky, lebo tá sa obmieňa až sedemkrát 
rýchlejšie ako normálne

Mikroskopický nález

• hyperkeratóza s ložiskovou alebo splývajúcou parakeratózou

• pravidelná psoriaformna akantóza - kyjakovite epidermálne výbežky (akantotické čapy)

• edém dermalnych papíl

• suprapapilarne stenšenie epidermy

• stratum granulosum nie je prítomné

• ložisková infiltrácia neutrofilnými granulocytmi v parakeratóze

➢ Munroové mikroabscesy v parakeratotickej rohovinovej vrstve - dg kritérium



KAZUISTIKA Č.4 

• vrámci poradne vyšetrujete 1-ročné dieťa, keď si 
všimnete začervenanie kože na tvári, kubitálnych
jamkách a kolenách. Podľa rodičov, sa tieto škvrny 
objavujú a miznú, svrbia. Za posledných 6 mesiacov 
sa objavovali a mizli náhodne. 

• tehotenstvo a pôrod prebehli bez komplikácii

• obaja rodičia sú zdraví, otec je astmatik a má 
sezónnu alergiu 

➢Navrhované vyšetrenia?

➢Vaša diagnóza?

➢Popíš mikroskopický nález.



Atopický exzém







ATOPICKÝ EXZÉM

• chronické, recidivujúce ochorenie kože

• zníženie lipidovej kožnej bariéry vďaka čomu dochádza k zvýšeným stratám vody a teda k zníženej 
hydratácií kože

• striedanie exacerbácií a remisíí

• multifaktoriálne ochorenie bez konkrétnej genetickej príčiny 

Trifázický výskyt

• Dojčenecké obdobie (1 – 2r.) 

• Obdobie detského veku (2 – 12r.)

• Adolescentná a adultná fáza ( nad 12r.)

Histopatologické zmeny kože

• Akútna fáza – spongióza kože, perivaskulárny lymfocytárny infiltrát v derme

• Subakútna fáza – kombinácia znakov akútnej a chronickej fázy

• Chronické štádium – akantóza, hyperkeratóza, lymfocytový infiltrát v derme



ZHRNUTIE 

• psoriáza predstavuje chronické, neinfekčné, zápalové 
ochorenie typicky sa prejavujúce striebornými 
šupinkami na povrchu kože

• spongióza epidermy a lymfocytový infiltrát v derme 
sú typické nálezy pri exzéme kože

• hypopigmentácia a hyperpigmentácia je výsledkom 
zmien proliferácie melanocytov alebo zastúpenia  
melanínu

• melanocytový névus je dôsledok ložiskovej 
proliferácie melanocytov

• povrchová ulcerácia, hĺbka invázie ( Breslow) a 
mitotická aktivita  predstavujú dôležité prognostické 
markery malígneho melanómu



PATOLÓGIA ENDOKRINNÉHO 
SYSTÉMU



KAZUISTIKA Č. 5

• 42 ročná žena sa dlhodobo lieči na depresiu. Na 
preventívnej prehliadke, pacientka opisuje, že je stále 
unavená až spavá, sťažuje sa na zhoršenie kvality vlasov. V 
poslednej dobe pribrala avšak bez zmeny stravovania. 

• fyzikálne vyšetrenie – pulzová frekvencia 52/min, predĺžené 
reflexy, všimnete si opuchnutie tváre a očných viečok

•V poslednej dobe si všimla, že sa jej zväčšil aj krk – nezapne 
si svoj obľúbený náhrdelník. Má pocit, že lieky na depresiu 
nezaberajú.

➢Navrhované vyšetrenia?

➢Vaša diagnóza?

➢Komplikácie?

➢Popíš mikroskopický nález.



Hashimotova tyreoiditída



Hashimotova tyreoiditída – lymfocyto-plazmocytový infiltrát s tvorbou lymfatických folikulov so zárodočnými centrami.



Hashimotova tyreoiditída

Lymfatické folikuly

zvyšky folikulov



HASHIMOTOVA THYROIDÍDA

• chronická autoimunitná lymfocytová struma, najčastejšia príčina 
hypotyreózy

• postihuje prevažne ženy stredného veku

• predisponujúcimi faktormi je iné autoimunitné ochorenie, prítomnosť 
HLA-DR5 a HLA-B5

• laboratórne prítomné Ab proti aTG, proti tyreoperoxidáze aTPO , 
Ab proti receptorom TSH, USG

➢Diagnostické kritéria - triáda – difúzne zväčšenie ŠŽ, infiltrácia 
Lym, + autoAb proti ŠŽ, hypotyreóza, stredne veľká struma

➢ pacienti s rozvinutým M.Hashimoto majú významne častejšie 
primárny B (MALT) lymfóm



KAZUISTIKA Č. 6

• 35. ročná žena Vás navštívi vo vašej obvodnej ambulancií, 
v poslednej dobe pociťuje silné búšenie srdca, neustále je 
jej teplo. 

• Veľmi jej chutí jesť a stále je hladná, síce nepribrala. Jej 
manžel jej povedal, že je v poslednej dobe stále 
podráždená. 

• fyzikálne vyšetrenie – exoftalmus, vlhká koža, pulz 
110/min, nahmatáte difúzne zväčšenú štítnu žľazu. 

➢Navrhované vyšetrenia?

➢ Vaša diagnóza?

➢Komplikácie?

➢Popíš mikroskopický nález.



Graves Basedowova choroba 



Graves Basedowova choroba – hyperplázia folikulárnych buniek s obrazom pseudopapilárnej štruktúry prominujúce do lúmenu

folikulov s obsahom menšieho množstva vakuolizovaného koloidu. 



GRAVES BASEDOWOVA CHOROBA

• autoimunitné ochorenie štítnej žľazy – najčastejšia príčina hypertyreózy

• postihuje prevažne ženy stredného veku

• laboratórne prítomné zvýšené sérové hodnoty T3 a T4, malo TSH, Ab proti TSH
receptorom

• protilátky proti TSH receptoru majú stimulačný a rastový efekt

• ochorenie je často asociované s inými autoimunitnými ochoreniami, u jedincov s HLA-DR3 a 
HLA-B8

➢ Diagnostické kritéria - triada príznakov – tyreotoxikóza, difúzne zväčšenie ŠŽ , exoftalmus

➢ u týchto pacientov je zreteľne zvýšené riziko vzniku karcinómu štítnej žľazy



KAZUISTIKA Č. 7

•59-ročný muž bez predchorobia, okrem dyslipidémie a
dispenzarizácií u kardiológa pre aneuryzmu brušnej aorty

• navštívi svojho obvodného lekára pre kašeľ, zachrípnutie a
odynofágiu

• roky bol silným fajčiarom a pred 15 rokmi prestal, alkohol odhaduje
na 2 - 3 pivá denne. Vzhľadom na klinický obraz mu bola
diagnostikovaná laryngitída.

• po čase bolesť pri prehĺtaní vymizla avšak chronický kašeľ a
zachrípnutie pretrváva aj napriek liečbe. Pacient poprel príznaky
hypo/hypertyreózy.

• endsonografia odhalila nádorovú inváziu muscularis propria distálne
od horného zvierača pažeráku, laryngoskopia dokázala paralýzu
ľavej hlasivky.

➢Navrhované vyšetrenia?

➢ Vaša diagnóza?

➢Komplikácie?

➢Popíš mikroskopický nález.



Karcinóm štítnej žľazy



Neohraničený nádor s tvorbou papilárnych štruktúr 

pôvodné folikuly

Papilárny karcinóm



epitelové papilárne projekcie, epitelové bunky s „prázdnymi“ jadrami



Folikulárny karcinóm štítnej žľazy – uniformné mikrofolikulárne štruktúry



KARCINÓM ŠTÍTNEJ ŽĽAZY 
• heterogénna skupina chorôb s odlišnou morfológiou aj klinickými prejavmi

• patria medzi najčastejšie nádory celého endokrinného systému (90%)

• prevažne solitárne uzly v parenchýme štítnej žľazy

• najčastejší histologický typ je papilárny karcinóm 

Klasifikácia nádorov štítnej žľazy

1. Benígne nádory – adenóm

2. Malígne nádory a) primárne nádory

epitelialne: papilárny, folikulárny, medulárny, anaplastický

neepitelialne: malígny lymfóm, sarkóm

b) sekundárne nádory (metastáza ca prsníka, pľúc, obličky)



KAZUISTIKA Č. 8

• 35 ročná žena sa sťažuje v poslednej dobe na silné 
búšenie srdca bez súvislosti s námahou, časté riedke 
stolice, svrbenie kože a návaly tepla. Počas 
rozhovoru s pacientkou sa objaví silné začervenanie v 
oblasti tváre a krku.

➢Vaša diagnóza?

➢Navrhované vyšetrenia?

➢Komplikácie

➢Popíš mikroskopický nález.



Neuroendokrinný nádor tenkého čreva



Neuroendokrinný nádor tenkého čreva – typický vzhľad jadier „ salt and pepper“ 



Neuroendokrinný nádor tenkého čreva

synaptophyzin

CD56

Všeobecné cytokeratíny



NEUROENDOKRINNÝ NÁDOR

• skupina nádorov schopných vylučovať biogénne amíny

• súčasť APUD teda difúzneho neuroendokrinného systému

• prevažne v GIT a v respiračnom trakte – podľa lokality príslušná klasifikácia

• vždy malígne nádory

• prevažne v GIT vylučujú hormóny, hlavne serotonín ( glukagonóm, inzulinóm
.....)

➢ Karcinoidový syndróm – súbor nešpecifických klinických príznakov v 
dôsledku vylučovania biogénnych amínov z nádoru ( tachykardia, flash na 
tvari a hrudníku, hnačka..)



ZHRNUTIE

• Graves-Basedowova struma je autoimunitné 
ochorenie, ktoré stimuluje štítnu žľazu

• Hashimotova choroba predstavuje autoimunitné 
ochorenie spojené so zníženou funkciou štítnej žľazy

• klinické prejavy a prognóza nádoru štítnej žľazy 
súvisia s histologickým typom nádoru

• papilárny karcinóm štítnej žľazy je diagnostikovaný 
na základe jadrových atypii

• neuroendokrinné nádory sa môžu vyskytnúť 
kdekoľvek na tele, sú vždy malígne

• najčastejšie sa NET nachádzajú v GIT


