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Nádory mäkkých tkanív a kostí 

 WHO definícia mäkkých tkanív : "všetky 

neepitelové extraskeletálne tkanivá tela 

s výnimkou retikuloendotelového systému, glie 

a podporného tkaniva špecifických orgánov 

a telesných dutín".  
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Klasifikácia podľa dignity (WHO): 

 Benígne 

 lipóm, ... 

 Intermediárne, lokálne agresívne (lokálne 
deštruktívny rast, recidívy, netvoria metastázy) 

 dezmoid, ... 

 Intermediárne, zriedkavo metastázujúce (lokálne 
deštruktívny rast, recidívy, metastázy v cca. 2%) 

 dermatofibrosarcoma protuberans, ... 

 Malígne 
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Nádory z embryonálneho mezodermu 

 nádory zo spojivového tkaniva a jeho derivátov 

 nádory z tukového tkaniva 

 nádory zo svaloviny 

 nádory zo synovie 

 nádory vazoformatívneho tkaniva 

Nádory z embryonálneho neuroektodermu 

 nádory z neuroektodermového periférneho 
a autonómneho nervového systému 



 NÁDORY ZO SPOJIVOVÉHO TKANIVA  
 nádory kolagénového väziva: fibróm 

                                                   fibrosarkóm 

 nádory hlienového spojiva:  myxóm 

                                                myxosarkóm 

 nádory tukového tkaniva: lipóm/hibernóm 

                                            liposarkóm 

 nádory chrupky: chondróm 

                              proliferujúci chondróm 

                              chondrosarkóm 

 nádory kostného tkaniva: osteóm/osteoidný osteóm 

                                             osteoblastóm   

                                             osteosarkóm 

                                             obrovskobunkový nádor kosti 

 nárory zo zvyškov chorda dorsalis: chordóm benígny  

                                                            chordóm malígny 
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 NÁDORY TUKOVÉHO TKANIVA 

                         lipóm 

                         liposarkóm 

  

 NÁDORY VAZOFORMATÍVNEHO TKANIVA 

 krvných ciev: hemangióm – kapilárny, kavernózny 

                         glomangióm 

                         pericytóm  -  benígny a malígny 

                         hemangiosarkóm  

                         Kaposiho sarkóm 

 lymfatických ciev:  lymfangióm/cystický lymfangióm 

                                  lymfangiosarkóm                                                              

 synoviálnej membrány: benígny synovióm 

                                          synoviálny sarkóm 
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 NÁDORY ZO SVALOVINY 

 hladkej  svaloviny: leiomyóm  

                                 bizarný leiomyóm 

                                 leiomyosarkóm 

 priečne pruhovanej svaloviny: rabdomyóm 

                                                    rabdomyosarkóm 
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FIBRÓM (20) 

 

 štruktúrou sa podobá vláknitému väzivu :  

    f.durum – prevaha medzibunkovej hmoty                                                                      

f.molle – bunkovitejší nádor 

 

 v akejkoľvek lokalizácii (najčastejšie koža a mäkké 

tkanivá) 
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Fibroma durum 

Fibróm – histotopogram 



Fibroma molle 



Fibroma molle 



FIBROSARKÓM (28) 

 

 vyskytuje sa u detí /juvenilný fibrosarkóm, lepšia 

prognóza/ aj dospelých, častejší je u mužov 

 v rôznych lokalizáciách, najčastejšie v mäkkých 

tkanivách /niekedy v jazvách/ 

 makro: vzhľad rybieho mäsa 

 

 mikro: výrazné atypie, často početné mitózy, aj 

atypické 
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Fibrosarkóm 



Fibrosarkóm 



Fibrosarkóm 



LIPÓM (22) 

 

 makro a mikro: pripomína zrelé tukové tkanivo 

 

 častý je v podkoží, retroperitoneu, mediastine, 

omente 
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Lipóm 



Lipóm 



LIPOSARKÓM (308) 

 
 2. najbežnejší malígny nádor mäkkých tkanív, 

postihuje prevažne starších ľudí, u mužov je o 
niečo častejší, než u žien 

 najčastejšie vzniká v retroperitoneu, mediastine, 
dolnej končatine (gluteálna oblasť) 

 makro: vzhľad rybieho mäsa, viac alebo menej 
nažltlý 

 

 mikro: pestrý obraz, rôzne typy, niekedy myxoidná 
diferenciácia 
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Liposarkóm 



Liposarkóm 



CHONDRÓM (23) 

 
 osteochondróm /osteokartilaginózna exostóza / - 

kostný výrastok tvorený dreňou aj kostnou 
hmotou, prevažne okolie kolena, 1.-3. dekáda veku 

 chondróm:  
 periostálny chondróm – na povrchu, zriedkavý 

 enchondróm – v dreni  

 najčastejšie krátke kosti rúk, prstov, rebrá, dlhé 
kosti končatín, 2.-4. dekáda veku 

 hyalínová, výnimočne elastická chrupka, uzlovitá 
štruktúra 

 mnohopočetná enchondromatóza – zvýšené riziko 
malignizácie 
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Chondróm 



Chondróm 



CHONDROSARKÓM (29) 

 

 výskyt najčastejšie nad 50 rokov veku, o málo viac 

u mužov 

 postihuje najmä kosti panvy /krížová kosť/, menej 

často kosti končatín 

 makro: pripomína laločnatú chrupku, môžu byť 

ložiská osifikácie alebo hlien  

 

 mikro: veľké jadrá, atypie, mitózy, nekrózy 
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Chondrosarkóm 



Chondrosarkóm 



Chondrosarkóm 



OSTEÓM (110) 

 

 dnes sa už nepovažuje za pravý nádor, skôr  

hyperplastický poúrazový alebo pozápalový proces 

 makro: kostné výrastky (najmä orbita, paranazálne 

sínusy a  čeľusť) 

 

 mikro: zrelá kompaktná alebo spongiózna kosť 
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Osteóm 
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OSTEOIDNÝ OSTEÓM (110) 

 

 5 – 25 r., muži 

 dlhé kosti 

 nočná intenzívna bolesť, exacerbácia po požití 

alkoholu, úľava po aspiríne 

 makro: červené ohraničené ložisko so sklerózou 

okolitej kosti 

 mikro: nepravidelné trámce rôzne mineralizovanej 

vláknitej kosti, osteoblasty, osteoklasty, 

fibrovaskulárna stróma 

 

 



OSTEOSARKÓM (52) 

 
 KONVENČNÝ CENTRÁLNY OSTEOSARKÓM 

 vysoko malígny tumor s rýchlym metastazovaním krvnou 
cestou /hlavne do pľúc/ 

 maximum výskytu vo veku 10-25 rokov, častejšie u mužov 

 najčastejšie postihuje dlhé kosti v okolí kolenného, príp. 
ramenného kĺbu  

 makro: sivohnedý, konzistencia podľa obsahu osteoidu, 
môže obsahovať aj chrupku, časté krvácania a nekrózy  

 

 mikro: rôzny podiel osteoidu, vretenovité až polygonálne 
atypické bunky, početné (aj atypické) mitózy 
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Konvenčný osteosarkóm 
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Konvenčný osteosarkóm 



OSTEOSARKÓM (52) 

 

 TELEANGIEKTATICKÝ OSTEOSARKÓM 

 obyčajne v 2. dekáde veku, na rovnakých miestach ako 

konvenčný osteosarkóm 

 makro: cystická lézia vyplnená krvou (malígna aneuryzma 

kosti) 

 

 mikro: široké dutiny vyplnené erytrocytmi, septá tvorené 

polymorfnými polygonálnymi bunkami s početnými 

mitózami, početné mnohojadrové bunky podobné 

osteoklastom 
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Teleangiektatický osteosarkóm 



Teleangiektatický osteosarkóm 



KAPILÁRNY HEMANGIÓM KOŽE (25) 

 

 makro: červená škvrnka alebo mierne prominujúci 

útvar, ak je rozsiahlejší – naevus flammeus 

 

 mikro: s podkoží tenkostenné kapiláry vystlané 

endotelom, často neostro ohraničený, ťažko sa 

odstraňuje 
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Kapilárny hemangióm 



Kapilárny hemangióm 



KAVERNÓZNY  HEMANGIÓM  PEČENE (26) 

 

 makro: tmavočervené ložisko 

 mikro: široké tenkostenné cievne priestory 

oddelené septami 

Nádory mäkkých tkanív a kostí 



Kavernózny 

hemangióm 



Kavernózny 

hemangióm 



KAPOSIHO SARKÓM (290) 

 

 cievny nádor s proliferáciou endotelových buniek 

tvoriacich štrbinovité cievne lumeny 

a vretenovitých buniek.  

 etiológia: Herpes vírus typ 8  

 makro: ploché alebo nodulárne červenofialové 

kožné lézie 

 mikro: polymorfné sarkomatózne cievne útvary 
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Kaposiho sarkóm 
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Kaposiho sarkóm 



LEIOMYÓM (27) 

 

 najčastejší v maternici, podkoží, GITe 

 makro: dobre ohraničené tuhoelastické okrúhle 

béžové útvary, na reze uzlovité 

 

 mikro: pripomína hladkú svalovinu 
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Leiomyóm 



Leiomyóm 



Leiomyóm 



Leiomyóm 



LEIOMYOSARKÓM (305) 

 
 najčastejší je leiomyosarkóm maternice a mäkkých tkanív 

(zo steny ciev) 

 

 LEIOMYOSARKÓM MATERNICE  

 postihuje len dospené ženy, stredný vek pacientok je 50-55 
rokov 

 šíri sa lokálne, metastazuje do regionálnych lymfatických 
uzlín a do pľúc 

 makro: solitárny, neostro ohraničený, intramurálny uzol, 
často krvácania a nekrózy 

 

 mikro: štíhle vretenovité bunky s atypiami a mitózami 
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Leiomyosarkóm 



Leiomyosarkóm 
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Leiomyosarkóm 


