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Nádor = útvar, ktorý vznikol zmnožením tkaniva rastom; 

 = grécky ONKOS – odtiaľ ONKOLÓGIA = náuka o nádoroch; 

 = latinsky TUMOR. 

 

Pre zhubné nádory aj termín – NEOPLAZMA. 

Pre veľmi nezrelé (blastické) nádory – BLASTÓM. 

 

Definície: 

= ireverzibilná zmena vlastností tkaniva v zmysle jeho miestne neregulovaného rastu auto-

nómnej povahy; 

= Zmnoženie tkaniva, ktorého rast je nadmerný, nekoordinovaný (s rastom normálneho tkani-

va) a neprestáva ani (vtedy), keď podráždenie, (ktoré vyvolalo rast), už neúčinkuje. 

→ Toto určenie zahŕňa 3 charakteristiky nádoru: 

a) NADMERNÝ RAST ↔ chýbaním rastových regulačných faktorov, 

b) NEKOORDINOVANÝ RAST ↔ 

c) NEZÁVISLOSŤ RASTU (od účinku podráždenia) – množenie (proliferácia) sa 

stane nezávislou, autonómnou → t.j. rast pokračuje i keď účinok podráždenia po-

minulo. 

 

= Toto platí pre A. PRAVÉ NÁDORY. 

 

 

B. NEPRAVÉ NÁDORY (PSEUDOTUMORY) 

 

= patologické procesy, ktoré napodobňujú nádor zväčšením objemu tkaniva –  

– Pritom však nespĺňajú kritéria autonómneho rastu. 

Sem patria: 

a) ZÁPALOVÉ TUMORY, 

b) PROLIFERAČNÉ POCHODY (Hyperplázie, ...), 

c) CYSTY (= dutina, ktorá má vlastnú epitelovú výstelku a je vyplnená tekutinou), 

d) UKLADANIE PATOLOG. MATERIÁLU (AMYLOID, pri DNE uzlíky, ...), 

e) PORUCHY EMBRYOVEJ VÝSTAVBY TKANÍV (HAMARTÓMY, CHORISTÓ-

MY); 

 

– Po odstránení patologických podmienok rast tkanív prestáva a novoutvorené tkanivo sa stá-

va viac-menej organickou súčasťou daného orgánu. 
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A. PRAVÉ NÁDORY. 

 

 Za určitých okolností (pôsobením FYZIKÁLNYCH (žiarenia), CHEMICKÝCH (lá-

tok) a BIOLOGICKÝCH (vírusy) FAKTOROV), môže vznikať novotvorba tkanív celkom 

osobitého charakteru – je zmenený vývoj a rast bb. 

=> vzniká abnormálna masa tkaniva, kt. nevytvára ani normálny orgán ani sa nestáva jeho 

súčasťou → vzniká NÁDOR (BLASTÓM, NEOPLAZMA). 

Nádorové bb. – sa nevyvíjajú a nevyzrievajú normálne, nevytvárajú riadne tkanivové komple-

xy, i keď môžu javiť určitý stupeň diferenciácie. 

 

Nádorové tkanivo sa skladá z 2 zložiek: 

1.) z vlastného špecifického nádorového PARENCHÝMU, kt. tvoria zbujnené nádor. bb. 

2.) z nešpecifického cievnatého väziva – STRÓMY, ktorého tvorbu reaktívne vyvoláva 

spravidla nádorový parenchým. 

 

Nádor – solídny = má vyrovnaný pomer zložky strómovej a parenchýmovej (stredne tuhý), 

           – skirhotický (skirhus) = prevaha strómovej zložky nad parenchýmovou (tuhý),  

           – medulárny = prevaha parenchýmovej zložky nad strómovou (mäkký); 

           – želatínový/rôsolovitý = prímes hlienu; – cystický = má dutiny 

Nádor môže rásť (v lúminizovanom orgáne): 

– exofyticky/mykoticky = nad povrch (do lúmenu), vz. papilový, polypovitý, vilovitý,  

miskovitý (pri centrálnej nekróze) 

– endofyticky = pod povrch (v stene), pričom na povrchu môžu byť iba nepatrné zm.  

 

Čím viac sa nádorové tkanivo podobá normálnemu tkanivu (z ktorého nádor vyrastá, t.j. ma-

terskému tkanivu), tým je nádor diferencovanejší, zrelší. 

 

Klasifikácia: 

I. Podľa stupňa zrelosti (typickosti) nádoru: 

– ZRELÉ, – NEZRELÉ 

 

II. Podľa biologického správania sa (= DIGNITY) nádoru: 

– BENÍGNE, – MALÍGNE, (– INTERMEDIÁRNEHO TYPU) 

 

1.) ZRELÉ NÁDORY – obyčajne nemajú priamo zhubné následky pre organizmus →  

→ sú NEZHUBNÉ čiže BENÍGNE. 

• rastú pomaly, 

• expanzný rast – okolité tkanivo len odtláčajú, 

• presne (ostro) ohraničené od okolitého tkaniva, často väzivovým puzdrom, 

• dajú sa ľahko vcelku odstrániť, 

• nerecidivujú – t.j. po odstránení nerastú znovu. 

 

2.) NEZRELÉ NÁDORY – sú spravidla zhubné pre organizmus →  

→ sú ZHUBNÉ čiže MALÍGNE. 

• rastú rýchlo, 

• invázny rast – vnikajú do okolia, 

      – pritom niekedy nerozrušujú okolité tk., do kt. prerastajú → INFILTRAČNÝ rast, 

      – inokedy ich rozrušujú → DEŠTRUKČNÝ rast; 

• oproti okolitému tkanivu nie sú presne (ostro) ohraničené,  
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• prerastajú do krvných a miazgových ciest → ktorými sa môžu šíriť do iných orgá-

nov a vytvárať druhotné (vzdialené) nádorové uloženiny – NÁDOROVÉ ME-

TASTÁZY, 

• nedajú sa ľahko vcelku odstrániť, 

• v malígnych nádoroch dochádza často ku krvácaniu, nekróze a rozlič. dystrofiám; 

 

 

Histologicky malignitu určujeme podľa: 

– nezrelosti a atypickosti nádorového parenchýmu, 

– počtu a atypickosti mitóz, 

– infiltratívnosti a deštruktívnosti rastu. 

 

→ ↑ počet mitóz, 

→ atypické mitózy, 

→ ANIZONUKLEÓZA (= rôzne veľké jadrá), 

→ POLYMORFIA JADIER (= tvarovo sa odlišujú) 

→ môže byť POLYPLOIDIA (= odchýlky v obsahu DNA) 

→ porušuje sa pomer objemu jadra oproti cytoplazme v prospech jadra, 

→ POLYMORFIA BB (= rôzna veľkosť a tvar bb), 

→ POLYCHROMÁZIA (= rôzna farbiteľnosť bb.- cytoplazmy), 

→ ↑ BAZOFÍLIA (= pri zmnožení ribozómov), 

 

=> Súhrn týchto čŕt charakterizuje ATYPICKÚ BUNKU. 

– Úplné chýbanie diferenciácie = ANAPLÁZIA. 

 

– Pri biopsii (vzorka tkaniva zo živého pacienta) s vyšetrujú okraje excízie – či je nádorové 

tkanivo obkľúčené zdravým tkanivom (čiže dá sa predpokladať, že je vybraté vcelku). 

 

 

III. Podľa histogenézy (z hľadiska HISTOGENETICKÉHO) – t.j. podľa druhu tkaniva, 

z ktorého nádor vychádza (vyrastá), rozlišujeme nádory: 

1.) EPITELOVÉ (z epitelu), 

2.) MEZENCHÝMOVÉ (z mezenchýmu), 

3.) NEUREKTODERMOVÉ (z nervových elementov), 

4.) Zmiešané; 

 

5.) TERATÓMY, 

6.) CHORIONEPITELIÓM (z choriových klkov placenty), 

7.) GERMINÁLNE (zo zárodočných buniek), 

8.) MEZOTELIÓM (z mezotelovej výstelky  seróznych dutín (seróznych blán) (t.j. 

z tkaniva vznikajúceho z výstelky celómovej (telovej) dutiny), najčastejšie v pohrud-

nicovej dutine, zriedka v pobrušnicovej dutine alebo v osrdcovníkovom vaku); 

 

 

PREKANCERÓZY 

 

= patologické, morfologicky definované stavy, ktoré ešte nie sú rakovinou, ale za určitých 

okolností môžu prejsť do zreteľného zhubného nádorového bujnenia. 

• v širšom slova zmysle – za určitých okolností sa môžu zmeniť na zhubný nádor 

(bb. nemajú výrazné atypie ani množenie (proliferáciu)) (napr. EKTROPIUM po-

švovej časti krčka maternice, chronická gastritída, cirhóza pečene). 
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• V užšom slova zmysle – oveľa väčšie množenie (proliferácia), kt. však ešte nemá 

vyslovene nádorovú povahu (napr. ATYPICKÝ EPITEL pošvovej časti krčka ma-

ternice) 

IV. Podľa stupňa histologického diferencovania sa nádoru („GRADING“, G): 

– možno určovať makroskopicky alebo mikroskopicky;  

– makroskopicky: exofytický/mykotický rast (nad povrch) – znaky nízkej malignity, zatiaľ čo 

endofytický (pod povrch, difúzne infiltrujúci) rast – znak vyššej malignity; 

– z veľkej miery na 2 histologických vlastnostiach: stupni anaplázie a rýchlosti rastu;  

Stupeň 1 („grading“ 1) – G1 = nádor dobre diferencovaný (slabo/najmenej zhubný), 

       (<25% anaplastických buniek) 

Stupeň 2 („grading“ 2) – G2 = nádor stredne dobre diferencovaný (stredne silne zhubný) 

       (25-50% anaplastických buniek) 

Stupeň 3 („grading“ 3) – G3 = nádor slabo/zle diferencovaný (silne zhubný) 

       (51-75% anaplastických buniek) 

Stupeň 4 („grading“ 4) – G4 = nádor nediferencovaný (veľmi silne zhubný) 

       (>75% anaplastických buniek) 

 

 

V. Podľa štádia anatomického rozsahu šírenia sa nádorovej choroby („STAGING“) – origi-

nálna tzv. všeobecná „TNM („Tumor“ (nádor), „Nodus lymphaticus“ (lymfová uzlina), „Me-

tastasis“ (vzdialená metastázová uloženina)) systém/klasifikácia“ – k jednotlivým písmenám 

„TNM“ sa pridáva číselný index (0 = neprítomnosť, X = nehodnotitelnosť, IS = in situ, 1-4 

prítomnosť (veľkosť, rozsah)): 

„T0-4“ – „T0“ = tumor neprítomný, „T1“ = tumor prítomný, „T2“ ... 

„N0-3“ – „N0“ = nádor (ešte) nerozšírený v LU; „N1“ = nádor rozšírený v LU, „N2“ ... 

„M0-2“ – „M0“ = vzdialené nádorové metastázové uloženiny (šírenie hematogénne do iných 

orgánov) neprítomné; „M1“ = prítomné 

 

Rozširovanie nádoru do iných orgánov: 

– prirodzenými cestami a telesnými dutinami (per kontinuitatem), 

– lymfogénne (typické pre karcinóm), 

– hematogénne (predominantne sarkóm); 
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NOMENKLATÚRA NÁDOROV 

 

Názvoslovie:  

Názvy jednotlivých druhov nádorov (benígnych i malígnych) sa tvoria pridaním koncovky „-

oma“ (v slov. „-óm“) ku kmeňu slova prísluš. tkaniva (napr. aden-óm, karcin-óm, sark-óm). 

 

1.) NÁDORY MEZENCHÝMOVÉ 

 

1.1 Zo spojiva: = v nich sa nedá dobre odlíšiť stróma od parenchýmu → histologicky robia 

dojem jednoliateho tkaniva → sa označujú ako HISTOIDNÉ NÁDORY. 

 
1.1.1 z VÄZIVA  

– KOLAGÉNOVÉHO  FIBRÓM (benígny),   FIBROSARKÓM (malígny) 

– RÔSOLOVITÉHO  MYXÓM (b.),   MYXOSARKÓM (m.) 

– TUKOVÉHO   LIPÓM (b.), HYBERNÓM (b),  LIPOSARKÓM (m.) 

 

1.1.2 z CHRUPKY a KOSTI   CHONDRÓM (b.), CHONDRÓM PROLIFERUJÚCI,  

CHONDROSARKÓM (m.) 

OSTEÓM OSTEOIDNÝ (b.),  OSTEOBLASTÓM, OSTEO-

SARKÓM (m.), OBROVSKO-

BUNKOVÝ TU 

1.1.3 z E. ZVYŠK. CHORDA DORS.  CHORDÓM (b.) 

 

1.1.4 zo ŠĽACH. POŠIEV a BÚRZ  SYNOVIÓM (b.),  SYNOVIOVÝ SARKÓM (m.) 

 

1.1.5 z CIEV - krvných  HEMANGIÓM (b.),  HEMANGIOSA. (KAPOSI) (m.) 

 - lymfových  LYMFANGIÓM (b.),  LYMFANGIOSARKÓM (m.) 

 

1.1.6 z KRVI    HEMOBLASTÓZY – myeloproliferácie, myelodysplázie, lymfómy, 

leukémie (myelóza, lymfadenóza), plazmocytóm, ... 

1.1.7 z TÝMUSU   TYMÓM (b.) 

 

1.1.8 zo SERÓZNYCH BLÁN MEZOTELIÓM BENÍGNY/MALÍGNY (b./m.) 

 

1.2 Zo svaloviny: 
1.2.1 z HLADKEJ    LEIOMYÓM (b.), BIZARNÝ L.,  LEIOMYOSARKÓM (m.) 

1.2.2 z PRIEČ. PRUH.   RABDOMYÓM (b.),  RABDOMYOSARKÓM (m.) 

 

2.) NÁDORY EPITELOVÉ 

(V nich sa dá jednoznačne rozoznať stróma od parenchýmu). 
Z epitelu krycieho/urotelu:  PAPILÓM (b.),   KARCINÓM (m.) 

Z epitelu žľazového:    ADENÓM (b.),   ADENOKARCINÓM (m.) 

 

3.) NÁDORY NEUROEKTODERMOVÉ 

 

3.1 Z nervového tkaniva a jeho obalov: 
3.1.1 z NERVOVÝCH BUNIEK GANGLIONEURÓM (b.),       GANGLIONEUROBLASTÓM (m.), 

SYMPTOBLASTÓM (m.) 

3.1.2 z NEUROEPITELU  EPENDYMÓM (b.),  EPENDYMOBLASTÓM (m.) 

3.1.3 z GLIE 

– ASTROCYTOV   ASTROCYTÓM (b.),     GLIOBLASTÓM (MULTIFORMNÝ) (m.) 

– OLIGODENDROGLIE  OLIGODENDROGLIÓM (b.) 

3.1.4 z PERIFÉR. A HLAV. NERVOV 

NEURINÓM (b.),  NEURINÓM MALÍGNY (m.) 

3.1.5 z MENINGOV   MENINGIÓM BENÍGNY/MALÍGNY (b./m.) 

3.1.6. z PARRAGANGLIÍ  PARAGANGLIÓM (b.) 

 

3.2 Z melanínogénnych tkanív:  PIGMENTOVÝ NÉVUS (b.),  MELANÓM (MALÍGNY) (m.) 
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