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�enská genitálna tuberkulóza

Peter Slezák, Daniel Demeèko, Bibiána Hubková, Jozef Záhumenský

Female Genital Tuberculosis

Summary

Several morphological changes typical for tuberculous
inflammation are described in this article.

These changes are divided according the anatomical
site of female genitalia. Authors describe five morphologi-
cal types of tuberculous process: micronodular, macronod-
ular, infiltrative, inflammatory changes typical for adnexa
(club thickening, sactosalpinx, pyosalpinx, adnexal tumors),
fibrodestructive type of tuberculosis.

Anatomical activity and grading of genital tuberculous
inflammation is evaluated at the work too (Fig. 4).
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Súhrn

V práci sú podrobne opísané morfologické zmeny typi-
cké pre tuberkulózny zápal �enských genitálií.

Uvedené zmeny sú rozdelené pod¾a jednotlivých èastí
vnútorných pohlavných orgánov. Autori rozoznávajú
a opisujú 5 morfologických typov: malouzlíèková forma,
makronodulárna forma, infiltratívna forma, zápalové
zmeny typické pre adnexa (kyjakovité zhrubnutia, sak-
tosalpingy, pyosalpingy, adnexové tumory) a nakoniec fi-
brode�truktívna tuberkulóza.

V závere autori hodnotia anatomickú aktivitu a vývojovú fá-
zu tuberkulózneho zápalu �enských pohlavných orgánov (obr. 4).
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�enská genitálna tuberkulóza je chronické infekèné ocho-
renie s lokalizáciou �pecifického zápalu na pohlavných or-
gánoch �eny.

Biologické vlastnosti pôvodcu a histopatologické zmeny,
ktoré spôsobil na genitáliách �eny, sú uvedené v predchádza-
júcich prácach.

V tejto èasti chceme charakterizova� �enskú genitálnu tu-
berkulózu pod¾a:

 A) lokalizácie tuberkulózneho zápalového procesu,
 B) pod¾a morfologického typu tuberkulózou spôsobených

zmien,
 C) pod¾a anatomickej aktivity a vývojovej fázy �pecific-

kého zápalového procesu.
Napriek tomu, �e genitálnou tuberkulózou sa zaoberali

pred 40�50 rokmi mnohí poprední gynekológovia, vychádzajú
na�e práce najmä z predstáv a viacroèného klinického báda-
te¾ského úsilia dr. Hatvanyho, prvého primára gynekologic-

ko-pôrodníckeho oddelenia v Podunajských Biskupiciach. Pri
dne�nom posudzovaní jeho práce v tejto problematike mo�-
no prehlási�, �e iba jeho príli�ná skromnos� a nadmerná auto-
kritika, spolu s izoláciou na�ej krajiny od ostatného sveta
v tom èase zapríèinili jeho malú publicitu vo svetovej gyne-
kológii v otázke genitálnej tuberkulózy.

Lokalizácia tuberkulózneho procesu na
vnútorných pohlavných orgánoch �eny

�enská genitálna tuberkulóza vzniká v preva�nej väè�ine
prípadov pri vèasnom, alebo neskorom postprimárnom he-
matogénnom rozseve. Prameòom diseminácie sú obyèajne
lymfatické uzliny patriace k primárnemu komplexu lokali-
zovanému na p¾úcach, alebo extrapulmonálne.

Najèastej�ím miestom hematogénnej metastázy sú ampu-
lárne segmenty vajíèkovodov. Príèinou je bohaté cievne zá-
sobenie tejto oblasti. Z vajíèkovodov sa �pecifický zápal pro-
paguje najèastej�ie intrakanalikulárne do maternicovej duti-
ny - na endometrium, zriedkavo do cervixu a na portio. Sú-
èasne sa mô�e �íri� na panvové peritóneum a ováriá.
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Pri hodnotení v minulosti nami publikovaného súboru sme
na�li tuberkulóznym zápalom postihnuté vajíèkovody v 100
%, zatia¾ èo endometrium v necelej polovici prípadov.

Makroskopické morfologické zmeny pri �enskej
genitálnej tuberkulóze

Makroskopický obraz tuberkulóznym zápalom spôsobených
zmien na �enských genitáliách je výsledkom interakcie medzi
zdatnos�ou postihnutého makroorganizmu a infekèným poten-
ciálom mykobaktéria tuberkulózy. Forma a rozsah vzniknutých
zmien odzrkad¾uje na jednej strane spôsob, akým organizmus
èelí infekcii, na druhej strane poukazuje na vlastnosti bakteriál-
neho pôvodcu - mykobaktérie. Najvýznamnej�ie sa morfologic-
ké zmeny prejavujú na vajíèkovodoch. Hatvany rozoznáva 5 zá-
kladných typov tuberkulózou spôsobených zmien (morfotypy):

 1. malouzlíèková tuberkulóza,
 2. lo�isková - makronodulárna tuberkulóza,
 3. infiltratívna forma,

 4. zápalové zmeny typické pre vajíèkovody - vajíèkovo-
dom vlastné morfologické zmeny: kyjakovité zhrubnutia, sak-
tosalpingy, pyosalpingy, adnexové tumory, pseudoadenoma-
tózna tuberkulóza,

 5. fibrode�truktívna tuberkulóza.

1. Malouzlíèková tuberkulóza
Na seróze vajíèkovodov, maternice, èriev a ostatného pe-

ritónea sa vytvárajú výrastky, uzlíky známe ako tuberkulóz-
ne alebo miliárne uzlíky (ich autoptický nález umo�nil Mor-
gagnimu opísa� �enskú genitálnu tuberkulózu). Uzlíky sa
vyskytujú na povrchu zápalovo zmeneného terénu, sú ve¾kosti
prosa, základ je tvorený èerveným valovitým vyvý�ením, ktoré
ohranièuje centrálne ulo�ený, �lto sfarbený exsudát, èap, ka-
zeum. S odoznievaním zápalu zaèervenanie spodiny bledne
a dominuje centrálna nekróza.

Uvedený presný opis miliárneho uzlíka je potrebný pri
jeho odlí�ení od Waldhardtových inklúzií, cystièiek, ktoré
èasto nachádzame na seróze vajíèkovodov.

Obr. 1. Makronodulárna tuberkulóza.

Obr. 2. Infiltratívna tuberkulóza.

Obr. 3. Morfotyp �rodidlám vlastný�.

Obr. 4. Fibrode�truktívna tuberkulóza.
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Malouzlíèková forma tuberkulózy sa zis�uje pri laparotó-
mii a dnes najmä pri laparoskopii.

2. Lo�isková - makronodulárna tuberkulóza
 Je charakterizovaná tendenciou k demarkácii pri preva-

he produktívnych reakcií organizmu. Vytvárajú sa uzlovité
zhrubnutia, makroskopicky evidentné deformácie, alebo lo-
�iskovité dystenzie a stenózy na vajíèkovodoch opisované ako
salpingitis isthmica nodosa (obr. 1).

3. Infiltratívna forma
Vyznaèuje sa opaènou vlastnos�ou, chýbaním tendencie

k demarkácii. Tak ako vyplýva z názvu infiltratívna, tuba je
zhrubnutá, tvrdá, drôtovito vystretá. Fimbrie sú hviezdicovi-
to evertované, èervené, alebo vymiznuté (obr. 2).

4. Medzi morfologické zmeny typické pre zápaly adnex -
�zmeny rodidlám vlastné� patria krátke kyjakovité tuby, sakto-
salpingy, adnexové zápalové tumory (obr. 3). Kyjakovité tuby
charakterizuje prevaha produktívnych zmien. Hydrosalpinx
vzniká excesívnou produkciou exsudátu pri súèasnej oklúzii,
pri erózii cievy zápalom vzniká hematosalpinx. Pri kazeifiká-
cii zápalového lo�iska vzniká kazeosalpinx - pyosalpinx.

5. Fibrode�truktívna forma
Vzniká z predo�lých typov. Tvorí sa výrazná fibrózna zlo�-

ka, de�truktívne zmeny s prítomným �pecifickým granulaè-
ným tkanivom, nekrózy, kazeá. Tento typ sa vyznaèuje ne-
schopnos�ou spontánneho vyhojenia a sklonom k exacerbá-
ciám (obr. 4).

Doteraz uvedené morfologické zmeny sú najtypickej�ie
na adnexách. Na maternici sa stretávame najèastej�ie s kaze-
ometrou, fibrode�trukciou, synechiami, exkaváciou.

Zriedkavá tuberkulóza portia sa najèastej�ie makroskopic-
ky prezentuje ako nekrotické rozpadové ulcerácie a papilárne
vegetácie, obraz podobný pokroèilým neoplastickým zmenám.

Pri hodnotení na�ich súborov exaktne dokázanej genitál-
nej tuberkulózy v minulosti sme sa najèastej�ie stretávali so
zmenami typickými pre zápal �enských genitálií (39 %), menej
èasto s infiltratívnou formou (27 %).

Napriek doteraz uvádzaným, pre tuberkulózny zápal �en-
ských genitálií typickým zmenám, ktoré majú klinicky pou-
káza� na mo�nos� prítomného �pecifického zápalu, stretáva-
me sa dnes èasto s exaktne dokázaným tuberkulóznym zápa-
lom pri úplne normálnom, hysterograficky i laparoskopicky
intaktnom obraze genitálií.

Anatomická aktivita a vývojová fáza
�pecifického zápalového procesu

Anatomickú aktivitu tuberkulózy urèuje prevaha charak-
teru �pecifických zápalových reakcií. Prebieha v smere pro-
gresie alebo regresie.

Pri klinickom hodnotení tuberkulózneho zápalu treba ve-
die�, �e 1. fázu vývoja charakterizuje prevaha exsudatívne
infiltratívnych reakcií, ktorých vyvrcholením je vytvorenie
�pecifického granulaèného tkaniva. Zápalový proces v tejto
fáze sa mô�e skonèi� resorpciou exsudátu a infiltrátu a teda
vyhojením. Pri �a�kom priebehu mô�e dôjs� ku kazeifikácii
a ulcerácii.

V druhej fáze sa u� uplatòujú cielené obranné schopnosti
organizmu a proces sa mô�e skonèi� zjazvením alebo vytvo-
rením fibrode�truktívnych zmien.

V na�ich minulých súboroch sme sa stretávali najèastej-
�ie s prevahou proliferatívnych zmien (43 %) a potuberku-
lóznych zmien (25 %). V súèasnosti preva�ujú zmeny exsu-
datívne a infiltratívne, ktoré nemajú e�te svoj typický mak-
roskopický morfologický obraz.

Ak oèakávame v blízkej budúcnosti nárast aj �enskej ge-
nitálnej tuberkulózy u nás a ak ju máme lep�ie detegova�,
musíme sa znovu zoznámi� s niektorými jej �pecifikami, k èo-
mu mala prispie� uvedená práca.
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