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Patológia uropoetického systému 

Arteriolosklerotická nefroskleróza     (57) 

• častá 

• príčina – hypertenzia  

• zhrubnutie arteriol, zúženie lumenu → lokálna ischémia 

(sekundárne zmeny G, T a IT – atrofia, scleróza, fibróza, Ly) 

• nefroskleróza - benígna – hyalínna arterioloskleróza (malé aa. a 

arterioly), zhrubnutie intimy a médie (väčšie aa.)   

        - malígna - (> 200/140 mmHg) – fibrinoidná nekróza 

(arterioly), hyperplastická intimálna skleróza (väčšie arterioly a aa.) 

Arteriosklerotická nefroskleróza 

• príčina – ateroskleróza a.renalis  

• ischemické zmeny 



Arterio- and arteriolosklerotická nefroskleróza (57) 
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Arterio- and arteriolosklerotická nefroskleróza (57) 



Glomerulonefritída     (59,61) 

• ochorenie charakterizované zápalovými zmenami G 

• príčiny – IK (lokálne IK depozity, CIK), anti-GBM protilátky 

• primárne / sekundárne (SLE, vaskulitídy, DM, amyloidóza, 

endokarditídy, Goodpastureov syndróm) 

• akútna / rýchlo progredujúca / chronická 

• fokálne / difúzne , segmentálne / globálne 

• proliferatívne / neproliferatívne  

• KO: 

 - nefritický s. (hematúria, mierna proteinúria, hypertenzia,  

           edémy, oligúria) 

 - nefrotický s. (ťažká proteinúria, hypoalbuminémia,   

 edémy, hyperlipidémia, lipidúria, hyperkoagulačný stav) 

 - kombinácia 
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Primárna GN 

1. Akútna GN 
       a) post-streptokoková 

       b) non-streptokoková 

2. Rýchlo progredujúca GN 

3. Minimálne zmeny 

4. Membranózna GN 

5. Membránoproliferatívna GN 

6. Fokálna proliferatívna GN 

7. Fokálna segmentálna glomeruloskleróza(FSGS) 

8. IgA nephropathy 

9. Chronická GN 



Patológia uropoetického systému 

GN – morfologické zmeny 

 Minimálne zmeny 

 (GN s minimálnymi zmenami, Lipoidná nefróza. Malé abnormality G) 

  - žiadne zmeny v SM (bb tubulov s kvapôčkami P a L) 

  - EM: fúzia pediklov podocytov 

   - nefrotický syndróm 

 

 Fokálna segmentálna glomeruloskleróza (FSGS) 

  - fokálne (len časť G v obličke) a segmentálne (časť 1 G)  

    postihnutie  

  - segm. proliferácia M bb a matrixu and EN bb., skleróza G,  

    hyalinizácia arteriol 

  - nefrotický syndróm s ťažkou proteinúriou 

 

 Fokálna proliferatívna GN (Mezangiálna proliferatívna GN) 

  - proliferácia EN a M bb. 

  - hematúria 



Patológia uropoetického systému 

Difúzne neproliferatívne GN: 

 

Membranózna GN 

(Epimembranózna nefropatia) 

 - subepitelové depozity IK → 

 - výbežky („spikes“) BM obklopujú depozity, splynú → 

 - nová vrstva GBM (s inkorporovanými depozitmi) → 

 - zhrubnutie GBM 

 - bez proliferácie buniek 

 - nefrotický syndróm , hlavne u dospelých 

 



Patológia uropoetického systému 

GN – morfologické zmeny 

Difúzne proliferatívne GN 

  

 1. Mezangiálna proliferatívna GN 

  - IgA nefropatia (Bergerova choroba) – načastejšia GN u dospelých 

  - proliferácia M bb. a matrixu 

  - IgA depozity v mezangiu 

  - makroskopická hematúria 

  

 2. Mezangiokapilárna (membránoproliferatívna) GN 

  - zväčšené, lobulizované G – proliferácia M bb. a matrixu, zhrubnutie 

    GBM („koľaje“) 

   - depozity IK subendotelovo a subepitelovo 

   



Difúzna mezangiálna proliferatívna GN 



Difúzna membránoproliferatívna GN 



Patológia uropoetického systému 

3. Endokapilárna GN 
 

Akútna post-streptokoková GN   
• deti 

• náhly nástup 1-2 týždne po streptokokovej inf. sudden onset β-
hemol. Strep.gr.A (pharyngitis, impetigo), 

• nefritický syndróm 

• zväčšené hypercelulárne G (proliferácia of M, EN, EP bb., Ne) 

• depozity IK subepitelovo (IgG,C3) 

• uzdravenie / RPGN / chronická GN / chronické zlyhanie obličiek 

 

Akútna non-streptokoková GN 

• baktérie (staphylococcus, pneumococcus, meningococcus), vírusy 
(hep.B, mumps), parazity (toxoplazmóza), syfilis 

• Mikro – podobný ako poststreptokoková GN  

• horšia prognóza 



Patológia uropoetického systému 

 4. Extrakapilárna (kosáčiková) GN 

 (rýchlo progredujúca GN, RPGN) 

   

 - proliferácia parietálnych EP bb. Bowmanovho puzdra, infiltrácia 

     mononukleárnymi bb., ukladanie fibrínu →  

 - tvorba kosáčikov→ kompresia kapilár  

 - akútna renálna insuficiencia 

   

 - Goodpastureov syndróm – Ab proti GBM a BM alveol pľúc  

 

  



Difúzna sklerotizujúca GN a End stage kidney 

(Chronická GN) 

 - pokročilé št. niektorej GN so sekundárnymi zmenami v T, IT a cievach  

 - nezvratné poškodenie funkcie obličiek 

 - END-STAGE KIDNEY:  zmeny a poškodenie tak výrazné, že nie je 

      možné určiť primárne postihnutú štruktúru  

 - glomeruloskleróza , skleróza malých aa., tubulárna atrofia, 

 hyalínne kvapôčky, dilatácia T, tyreoidizácia, fibróza IT, Ly celulizácia 
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Extrakapilárna GN 
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End stage kidney 



End stage kidney 



Patológia uropoetického systému 

Akútna tubulointersticiálna nefritída (Akútna pyelonefritída)           (94) 

 

• E. coli, staphylococus aureus  

• ascendentná infekcia – baktérie sa množia v mechúri – šírenie do 

panvičky a kalichov – parenchým obličky ( + predispozície) 

• hematogénna infekcia 

 

• abscesy, hnisavý exsudát – akútna záp.cel. (Neu) v tubuloch (leukocytové 

valce), v zberných kanálickoch, int. tkanive a v panvičke (pyelitis) 

 

• komplikácie – sepsa, pyonephros, peri / pararenálne abscesy, nekróza 

papily 

 



Akútna TIN 
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Patológia uropoetického systému 

Adenokarcinóm obličky (Renal cell carcinoma, Grawitzov tumor)    (53) 

 

• malígny, 70 – 80% všetkých malígnych nádorov obličky 

• tabak, genetické f., azbest… 

• z epitelu tubulov 

• hematúria, tupá bolesť v KV uhle, hmatateľná abdominálna masa (in 

less than 10% of patients), paraneoplastické syndrómy (produkcia 

EPO, parathormónu, renínu, kortikoidov) 

• zlatožltý tu, nekrózy, krvácanie  

• šírenie  

• niekoľko histologických typov (svetlobunkový RCC – 70%):  

• svetlé bb.– obsah glykogénu a lipidov (spracovanie) 

  



Adenokarcinóm obličky – svetlobunkový typ (53) 



Nefroblastóm (Wilmsov tumor)    (251) 

 

• najčastejší solídny tumor u malých detí (do 4 rokov), embryonálny 

malígny tu  

• defekt génu na chromozóme 11 (WT1,2) 

• unilaterálny a solitárny / bilaterálny a multicentrický  

• 3 elementy: 

- metanefrický blastém (primitívne emb. nefroblastické tkanivo)  

- nezrelá mezenchýmová zložka (vretenovité bb) (sval, chrupka, kosť, 

tuk, väzivo)  

- nezrelá epitelová zložka (abortívne tubuly a glomeruly) 
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Nefroblastóm (251) 
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Patológia endokrinného systému 

Diabetes mellitus 

= heterogénna skupina metabolických och. charakterizovaná chronickou 

hypergykémiou pri absolútnom alebo relatívnom nedostatku inzulínu. 

–> dysfunkcia metabolizmu sacharidov, proteínov a lipidov 

1.) DM typ 1  

2.) DM typ 2  

3.) Špecifické typy DM 

4.) Gestačný DM 

Komplikácie: 

- akútne: diabetická ketoacidóza, neketotická 

hyperosmolárna hyperglykemická kóma, 

hypoglykémia 

- chronické: makroangiopatia, mikroangiopatia 

(diabetická retinopatia, nefropatia), neuropatia, 

diabetická noha, nešpecifické (AS, katarakta, 

infekcie) 



Patológia endokrinného systému 

Diabetická nefropatia     (159) 

 

- poškodenie obličiek časté –> nefrotický syndróm 

- mikroangiopatia – zhrubnutie BM (malé cievy, kapiláry) 

1. glomerulárne lézie – zhrubnutie BM, zmnoženie mezangia (bb. a  

   matrix) – glomeruloskleróza– difúzna a  

   nodulárna (Kimmelstiel-Wilson) 

2. vaskulárne lézie – hyalínna arterioloskleróza, AS  

3. tubulárne lézie – Armani-Ebsteinove bb.– bb proximálnych tubulov s 

         obsahom glykogénu  

4. pyelonefritída a nekrotizujúca papilitída 

 



štádium GF proteinúria TK histológia 

I ↑ - normal hypertrofia G 

II normal - normal zhrubnutie 

BM 

III normal microalbumin

úria 

(↑) zhrubnutie 

mezangia 

IV ↓ proteinúria 

 

↑ 

 

interkapilárna 

skleróza* 

V ↓↓ 

 

nefrotický 

syndróm 

↑↑ 

 

glomeruloskl

eróza, 

skleróza ciev 

- * difuzny / nodulárny typ (Kimmelstiel – Wilsonova glomeruloskleróza) 

-   Armaniho bunky 
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Glomeruloskleróza a arterioloskleróza (159) 

calcificate 



Glomeruloskleróza – hyalinizácia a arterioloskleróza (159) 



Glomeruloskleróza – Kimmelstiel-Wilson a arterioloskleróza (159) 



Patológia endokrinného systému 

Štítna žľaza - struma 

Hashimotova tyreoiditída (240) 

- chronická lymfocytová tyreoiditída 

- AOI ochorenie (inhibičné TSH-R Ab, iné Ab, T Ly) 

- deštrukcia parenchýmu –> nízke t3 a t4 (hypotyreoidizmus) –> pozitívna 

spätná väzba –> zvýšený TSH (rastový faktor)  

 

- hustá Ly celulizácia, lymfatické folikuly s germinálnymi centrami  

- znížené množstvo folikulov (atrofia), zníženie objemu alebo chýbanie 

koloidu 

- onkocyty (Hurthleho, Askanazyho, oxyfilné bb.) – transformované 

folikulárne epitelové bunky 

- fibrózne zhrubnutie interfolikulárnych sept  



Hashimotova tyreoiditída (240) 
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Hashimotova tyreoiditída (240) 



Patológia endokrinného systému 

štítna žľaza - struma 

Graves – Basedowova choroba (70) 

 

- AOI choroba (TSH-R stimulačné Ab) –> vysoké t3 and t4 

(hypertyreoidizmus) –> nízky TSH 

 

- hyperplázia a hypertrofia folikulárnych buniek   

- papilárne výbežky do lumenov folikulov 

- zníženie objemu koloidu („vyžratý moľami“ – koloid je vakuolizovaný) 

- koloid je svetloeozinofilný 

- zvýšená vaskularizácia + Ly celulizácia v stróme 

 



Graves - Basedowova choroba (70) 
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Patológia endokrinného systému 

of endocrine system Feochromocytóm      (193) 

častý u dospelých 

• neuroendokrinný tumor z chromafinných bb drene nadobličky 

• nepretržite / intermitentne secernuje veľké množstvá katecholamínov 

• benígny / malígny  

• sporadický / hereditárny - MEN 2A, B  

 

• hypertenzné krízy 

• permanentná hypertenzia 

 

• bolesti hlavy, potenie,   

  palpitácie, dyspnoe, nauzea 

 

• bb tumoru v hniezdach 

• odd. veľkým mn. f-v strómy 

• málo mitóz 



Feochromocytóm (193) 
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Patológia endokrinného systému 

Neuroendokrinný tumor (184)  

• benígny / malígny (všetky majú malígny potenciál) 

• NETs (grade 1,2 = d.dif. NET a NECa, grade 3 = zle dif. NECa) 

• appendix, term.ileum, colon, t.črevo, bronchus, pankreas, iné..  

• serotonín, kallikreín, histamín, bradykinín... „carcinoidový syndróm “ 

• sčervenanie kože + pocit tepla, hnačka (častá riedka stolica + bolestivé 

kŕče), asthma-like príznaky 

 

• solitárny submukózny nodulus (dobre dif.) 

• dobre ohr. hniezda, veľké množstvo f-v strómy  

• vzhľad a usp. buniek závidí od diferenciácie 



NET – črevo (184) 



NET – črevo (184) 

žľaza 


