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POHLAVNÉ ORGÁNY MUŽA 

Benígna hyperplázia prostaty (65) 

etiológia: dysbalancia androgénov a estrogénov (s vekom: Aˇ, E^) 

  hypotéza: E senzitizujú vnút. žľazy na dihydroxyT – rastový f. 

 

KO: muži nad 50 – časté močenie, urgencie, nepravidelný, slabý prúd 

moču, nyktúria 

 

makro: p. zväčšená, tuhoelastická, uzly (periuretrálne) – obštrukcia 

(zvýšené riziko asc. infekcie) 

 

histologické formy: podľa predominantne postihnutej zložky (ovp. aj makro)  

• adenomatózna (glandulárna), fibroadenomatózna, 

fibromyoadenomatózna, muskulárna, fibromuskulárna  



Nodózna myoadenomatózna hyperplázia prostaty 



Nodózna myoadenomatózna hyperplázia prostaty 



Nodózna myoadenomatózna hyperplázia prostaty (AE1/3) 



Nodózna myoadenomatózna hyperplázia prostaty (vimentín) 



Karcinóm prostaty 

      - 80% z vonkajších žliaz (androgén-dependentných) 

- makro: p. nepravidelne zväčšená, tuhá, neostro ohr. od okolia (infiltrácia) 

- mikro: 95 % - adenokarcinóm 

- šírenie: vysoký metastatický potenciál!!! 

• per continuitatem 

• lymfogénny (rLN) 

• hematogénne (kosti) 

- dg: dôležité vyšetrenie prostatickej špec. kyslej fosfatázy a PSA  

- screening: per rectum 

- mikro: ACa- malé žliazky (G1): nahromadené („back-to-back“), bez pap. 

 výbežkov, G2-kribriformné , G3 – solídne masy, trabekuly 

POHLAVNÉ ORGÁNY MUŽA 



Adenokarcinóm prostaty s prerastaním do močového mechúra 



Adenokarcinóm prostaty G1 (HE) 



Adenokarcinóm prostaty G3 (HE) 



Nádory testis 

• N. zárodočných bb (seminóm, embryonálny Ca, teratóm, yolk-sac tumor, 

choriocarcinóm..., zmiešané) 

• N. zo špec. gonád. mezodermy(n. z Leydigových bb, androblastóm) 

• Zmiešané 

• Iné (lymfóm, mts nádory) 

 

Seminóm testis (123) 

- najčastejší, vrchol výskytu 4. dekáde 

- etiológia: kryptorchizmus, gen.faktory, orchitída, trauma, karcinogény... 

 

- KO.: primárna lokalizácia (nebolestivá testik. masa, pocit ťahania), 

prítomnosť metastáz (hemoptýza, lymfadenopatia...) 

 

- makro: bledosivý, mäkký tumor, dobre ohr., nekrózy, krvácania 

 

- mikro: TU bunky: uniformné, veľké, okrúhle, so svetlou cytoplazmou 

(glykogén) – hniezda a lobuly, obklop. strómou s Ly celulizáciou 

POHLAVNÉ ORGÁNY MUŽA 



Seminóm testis (HE) 



Seminoma testis (HE) 



Seminóm testis CD45 



Seminóm testis (PAS) 



Portio v reprodukčnom období (HE) 



Portio v postmenopauze (HE) 



Dysplázia krčka maternice (173) 

 

- je charakterizovaná proliferáciou dlaždicového epitelu s abnormálnym 

zrením, poruchou stratifikácie, nukleárnymi atypiami a rôzne výraznou 

mitotickou aktivitou. 

 

- human papiloma virus (HPV) – typ 16 and 18 (koilocyty) 

 

- screening – Pap test! 

 

- klasifikácia: založená na prítomnosti atypických buniek v epiteli 
 

 

POHLAVNÉ ORGÁNY ŽENY 



Dysplázia krčka maternice (173) 

 

LSIL (low-grade squamous intraepithelial lesion) (CIN 1) 

• proliferácia bb. do 1/3 epitelu 

• mitotická aktivita zvýšená, bez abnormálnych mitóz 

 

HSIL (high-grade squamous intraepithelial lesion) (CIN 2, CIN 3) 

• proliferácia bb. nad 1/3 epitelu 

• mitotická aktivita hojná, početné abnormálne mitotické figúry 

POHLAVNÉ ORGÁNY ŽENY 



Koilocyty 



Portio – LSIL (CIN 1) (HE) 

Koilocyty (HPV) : 

- zväčšenie jadra 

- perinukleárne halo 

- hyperchromázia 



Portio – HSIL (CIN 2) (HE) 



Portio – HSIL (CIN 3) (HE) 



Portio – okraj dysplázie 



Granulózobunkový nádor ovária 

 

- lokálne invazívny tumor, 30% malígny 

- väčšina produkuje estrogén (predčasná puberta / hzperplázia endometria, 

ACa) / androgény (nečasto, maskulinizácia) 

 

- makro: bledosivý tu, unilaterálny, často veľký (aj 15 cm)  

- mikro: bunky s typickými zárezmi („kávové zrná“) – rôzne rastové vzory 

 mikrofolikulárny rv.: Call-Exnerove telieska (rozety) 

 

POHLAVNÉ ORGÁNY ŽENY 



Granulózobunkový nádor ovária (HE) 



Granulózobunkový nádor ovária (HE) – kávové zrná 



Granulózobunkový nádor ovária (HE) – kávové zrná 



Granulózobunkový nádor ovária – Call-Exnerove telieska (HE) 



Granulózobunkový nádor ovária – Call-Exnerove teliesko (HE) 



Povrchové epitelovostromálne nádory 

 

•  serózny cystadenóm ovária  

       a ich malígne varianty 

•  mucinózny cystadenóm ovária 

•  endometrioidný karcinóm ovária 

•  svetlobunkový karcinóm 

•  Brennerov nádor 

 

 

BENÍGNE: jedna vrstva cylindrického epitelu (bazálna polarita), 

papilárne výbežky, bez invázie 

 

BORDERLINE: nízky malígny potenciál, 2-3 vrstvy bb, mierne atypie, 

mitotická aktivita, bez invázie  

 

MALÍGNE: viaceré vrstvy, anaplastické bb, strata bazálnej polarity, 

invázia do strómy 

POHLAVNÉ ORGÁNY ŽENY 



Serózny cystadenóm ovária 

 

- cystický tumor vyplnený čírou tekutinou (1 cysta, viaceré) 

- ženy medzi 30-40r., častejšie než mucinózne obojstranné  

- mikro: nízky cylindrický ... plochý epitel (riasinky), papilárne výbežky 

 

POHLAVNÉ ORGÁNY ŽENY 

Mucinózny cystadenóm ovária 
 

- cystický tumor filled vyplnený hlienovitým obsahom (multilokulárny) 

- ženy medzi 40-60r., väčšinou jednostranné, väčšie ako serózne (aj nad 

50 cm) 

- mikro: vysoký cylindrický epitel, hlien v cytoplazme, bazálna polarita 



Serózny cystadenóm ovária 



Serózny cystadenóm (HE) 



Mucinózny cystadenóm ovária 



Mucinózny cystadenóm (HE) 



Fibroadenóm mliečnej žľazy (126,127) 
 

- najčastejší benígny tumor prsníka 

- často mladé ženy (20-45r.) 

 

- makro: solitárny, malý, enkapsulovaný, bledosivý nodulus 

- mikro: benígna proliferácia epitelovej a stromálnej zložky 

    2 formy: 

    INTRAKANALIKULÁRNY (predominancia strómy) 

    PERIKANALIKULÁRNY (predominancia epitelu) 

 

 

OCHORENIA MLIEČNEJ ŽĽAZY 



Benígny fibroadenóm prsníka (perikanalikulárna forma) 



Benígny fibroadenóm prsníka (intrakanalikulárna forma) 



Benígny fibroadenóm prsníka (intrakanalikulárna forma, AE1/3) 



OCHORENIA MLIEČNEJ ŽĽAZY. 

Fibrocystické zmeny mliečnej žľazy 

(benígna dysplázia prsníka) 

 

• vyskytujú sa u žien od 20. roku života až po menopauzu, benígne 

 

Makro: mnoholožiskový až obojstr. výskyt, veľkosť cýst niekoľko mm 

 

Mikro: fibróza, adenóza, cystóza, apokrinná metaplázia epitelu cýst 



Benígna dyslázia prsníka 



Benígna dyslázia prsníka (apokrinná metaplázia) 



Benígna dyslázia prsníka (apokrinná metaplázia) 



Adenokarcinóm prsníka 

- najčastejší malígny nádor žien 

- 90% z duktov, neinvazívne (DCIS, LCIS) / invazívne (many types) 

- etiológia: genetické f. (pozitívna RA, mutácie BRCA), nadbytok 

estrogénov (skoré menarché, neskorá menopauza, nullipary, orálna 

antikoncepcia...), atypická hyperplázia epitelu... 

- makro: solitárna, nebolestivá, tuhá, neostro ohr. masa, neskôr: retrakcia 

bradavky, exulcerácia, krvácanie, sekrécia z bradavky... 

- mts: rLN (axilárne), pľúca, pečeň, kosti... 

 

Invazívny duktálny (nešpecifický) karcinóm (189, 304) 

- najčastejšia forma 

 

- mikro: rôzne vzory – žliazky a tubuly (DD), solídne masy (ZD) 

dezmoplastická stróma 

OCHORENIA MLIEČNEJ ŽĽAZY 



Duktálny invazívny karcinóm prsníka (HE) 



Duktálny invazívny karcinóm prsníka (estrogénový receptor) 



Pagetov karcinóm mliečnej žľazy 

 

- ekzematoidná lézia bradavky 

- nečastý typ  

- asociovaný s inv. / noninv. Ca prsníka (duktálnym) 

- „metastatická“ forma rakoviny – pôvod v Ca 

 

 

- makro: ekzémové miesta (fisúry, krusty) v bradavke, niekedy 

až exulcerácia (areola and bradavka), sekrécia 

 

- mikro: tu bb= Pagetove bb (veľké bb, svetlá cyt., hyperchr. 

j.), v hniezdach lokalizované v epidermis bradavky 
 

OCHORENIA MLIEČNEJ ŽĽAZY. 



Pagetov karcinóm prsnej bradavky 



Pagetov karcinóm prsnej bradavky 



Pagetov karcinóm prsnej bradavky 



Patológia kože 

HISTOPATHOLOGICKÉ TERMÍNY 

 

 Akantóza – rozšírenie st. spinosum (pre hyperpláziu buniek) 

 

 Akantolýza – strata súdržnosti epid. buniek (pre rozpúšťanie 

dezmozómov), štrbiny až pľuzgiere s edémovou tek. a bunkami 

 

 Dyskeratóza – abnormálne roh., predčasná keratinizácia 

(rohovinové telieska v cyt.) 

 

 Hyperkeratóza – zhrubnutie st. corneum 

 

 Parakeratóza – abnormálne nedokonalé roh., v st. corneum 

oploštené jadrá 

 

 Spongióza – intercelulárny edém epidermy (progresia do 

pľuzgieru) 

 

 Papilomatóza – predĺženie papíl dermy 



Vírusové infekcie 

 

Verruca vulgaris (197) 

- častá benígna lézia 

- etiológia: HPV 2,4,7 (hyperplázia epitelu) 

- makro: malé ložisko s rozbrázdeným pov., rôzna farba (deti, ruky, nohy)  

- mikro: zhrubnutie epidermy (hyperkeratóza, akantóza)  

    papilárne výbežky 

    papilomatóza 

    parakeratóza 

    degeneratívne zmeny epidermálnych bb 

     

Patológia kože 



Verruca vulgaris 



Vírusové infekcie 

 

Molluscum contagiosum (142) 

- etiológia: poxvírusy 

- priamy a nepriamy kontakt, STD  

- makro: bledý, elevovaný nodulus, v strede preliačený, 1-5 mm 

- mikro: nodulus s centrálnym kráterom – vyplnený molluskovými 

telieskami (degenerované epidermálne bb s cyt. inklúziami + 

excentricky uložené jadro) 

PATOLÓGIA KOŽE 



Molluscum contagiosum 



Bazocelulárny papilóm (senilná veruka, seboroická keratóza)  (178) 

 

- benígna lézia, stredný vek, niekedy početné  

- makro: verukózna, exofytická, pigmentovaná masa  

- mikro: b. podobné bazálnym bunkám, rohovinové cysty, melanín 

PATOLÓGIA KOŽE 



Verruca senilis 



Verruca senilis 



Verruca senilis 



PATOLÓGIA KOŽE 

Pigmentový névus (41) 

 

- benígny neuroektoderm. nádor 

- získaný / vrodený 

 

- makro: škvrna / elevovaný / stopkatý útvar, svetlo – tmavohnedý do 1 cm  

- mikro: tu bb = névové bb – hniezda, melanín 

 

- typy: 

 - junkčný névus 

 - zmiešaný névus  

 - intradermálny névus  

 

- dysplastický névus – atypický névus s vyšším rizikom mal. trans. 

              – nepravid. okraje, farba, heterogénna pigmantácia 

              – atypické névové bunky v junkčnej zóne 

 

 

  



Pigmentový névus 



Malígny melanóm (42) 
 

- z melanocytov / névových bb (de novo / mal.trans.) 

 

- makro: znaky: Asymmetry, Border, Color, Diameter, 

Ellevation, Enlargement + krvácanie a exulcerácia 

 

- makro typy: 

1. lentigo maligna m.  

2. pov. sa šíriaci m. (často z junkčného névu) 

3. nodulárny m. 

4. akrálny lentiginózny m. 

 

- mts: skoro - rLN, pľúca, CNS, kosti... 

 

- mikro: tu bb väčšie, atypické, epiteloidné / 

vretenovité, melanín +/- (amelanotický melanóm) 

 

- prognóza – klinický a patologický staging: 

1. Breslow skóre – hĺbka invázie (mm) 

2. Clark skóre – vrstva kože s inváziou 

3. TNM klasifikácia 



Malígny melanóm 



Malígny melanóm 


