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NÁDORY HEMOPOETICKÉHO SYSTÉMU 



Klasifikácia 

• Podľa typu postihnutej bunky 

- Myeloidné nádory 

- Lymfoidné nádory 

• Podľa miesta vzniku 

- Lymfoidná leukémia / Myeloidná leukémia (kostná 

dreň) 

- Lymfóm / Myeloidný sarkóm (solídny tumor) 

• Podľa zrelosti buniek / klinického priebehu 

- Akútne (blastické bunky / rýchla progresia) 

- Chronické (zrelé bunky / pomalá progresia) 



MYELOIDNÉ NÁDORY 

CHRONICKÉ MYELOPROLIFERATÍVNE CHOROBY 
Polycytemia vera (PV) 

Esenciálna trombocytémia (ET) 

Primárna myelofibróza (PMF)  

Chronická myeloická leukémia (CML) 

 

MYELODYSPLASTICKÉ SYNDRÓMY 
Refrakterná anémia  

Refrakterná cytopénia s multilíniovou dyspláziou 

   low grade < blasty 5% > high grade 

 

AKÚTNE MYELOICKÉ LEUKÉMIE 
M0 AML s minimálnou diferenciáciou 

M1 AML bez maturácie 

M2 AML s maturáciou 

M3 Promyelocytová leukémia 

M4 Myelomonocytová leukémia 

M5 Monocytová leukémia 

M6 Erytroleukémia 

M7 Akútna megakaryocytová leukémia 



MYELOIDNÉ NÁDORY 

CHRONICKÉ MYELOPROLIFERATÍVNE CHOROBY 
Polycytemia vera (PV) 

Esenciálna trombocytémia (ET) 

Primárna myelofibróza (PMF)  

Chronická myeloická leukémia (CML) 

 

MYELODYSPLASTICKÉ SYNDRÓMY 
Refrakterná anémia  

Refrakterná cytopénia s multilíniovou dyspláziou 

   low grade < blasty 5% > high grade 

 

AKÚTNE MYELOICKÉ LEUKÉMIE 
M0 AML s minimálnou diferenciáciou 

M1 AML bez maturácie 

M2 AML s maturáciou 

M3 Promyelocytová leukémia 

M4 Myelomonocytová leukémia 

M5 Monocytová leukémia 

M6 Erytroleukémia 

M7 Akútna megakaryocytová leukémia 



MYELOIDNÉ NÁDORY 

CHRONICKÉ MYELOPROLIFERATÍVNE CHOROBY 

 

= skupina nádorových ochorení charakterizovaných proliferáciou 

jednej alebo viacerých myeloidných línií v KD 

+ relatívne normálna maturácia 

→ zvýšené množstvo jedného alebo viacerých formovaných 

elementov v periférnej krvi (erytrocyty / trombocyty / granulocyty) 
 

Polycytemia vera (PV) 

Esenciálna trombocytémia (ET) 

Primárna myelofibróza (PMF)  

Chronická myeloická leukémia (CML) 

 

 



 

 

 

CHRONICKÉ 

MYELOPROLIFERATÍVNE CHOROBY 
 

 
1) Polycytémia vera  

-vzniká z hemopoetickej multipotentnej kmeňovej bunky 

→ zvýšená produkcia všetkých myeloidných elementov 

= pancytóza 

 

Klin: 

 - trombóza 

 - hemoragická diatéza  

 - pletora 

 - splenomegália 

 - pruritus, parestézia 

2) Esenciálna trombocytémia 

3) Primárna myelofibróza  

4) Chronická myeloická leukémia  

 



 

 

 

CHRONICKÉ MYELOPROLIFERATÍVNE 

CHOROBY 
 

 1) Polycytémia vera 

2) Esenciálna trombocytémia 

-vzniká z megakaryocytovej prekurzorovej bunky 

→zvýšená produkcia trombocytov 

= trombocytóza 

 

Klin: 

      -trombóza (mikrovaskulárna / splenická, hepatálna, infarkty) 

      -hemorágie (git, vonkajšie dýchacie cesty) 

 

3) Primárna myelofibróza  

4) Chronická myeloická leukémia  

 



 

 

 

CHRONICKÉ MYELOPROLIFERATÍVNE 

CHOROBY 
 

 1)Polycytémia vera 

2)Esenciálna trombocytémia 

3)Primárna myelofibróza  

-proliferácia  neoplastických megakaryocytov (PDGF) 

+  depozícia väzivového tkaniva v kostnej dreni 

+ extramedulárna hemopoéza 

 

a) Prefibrotické štádium 

b) Fibrotické štádium 

 

Klin: strata hmotnosti, únava, nízka horúčka, nočné potenie, krvácanie, 

dyspnoe 

4)Chronická myeloická leukémia 



 

 

 

CHRONICKÉ MYELOPROLIFERATÍVNE 

CHOROBY 
 

 1)Polycytémia vera 

2)Esenciálna trombocytémia 

3)Primárna myelofibróza  

4)Chronická myeloická leukémia 

-vzniká z multipotentnej hemopoetickej kmeňovej bunky, ale 

špeciálne postihuje granulopoézu 

→ zvýšená produkcia zrelých granulocytov a ich prekurzorov 



- 20% všetkých leukémií 

- max. v strednom veku (4. – 5. dekáda), obidve pohlavia 

CHRONICKÁ MYELOICKÁ LEUKÉMIA (33) 

 

Philadelphia chromozóm: 

translokácia onkogénu c-abl na 9. 

chromozóme na bcr lokus na 22. 

chromozóme 

 → fúzia génu BCR-ABL s 

 tyrozín kinázovou aktivitou 

 
Laboratórne nálezy: 

1. Erytrocyty:  anémia 

2. Trombocyty: N / zvýšené 

3. Granulocytóza (neu a ich 

prekurzory, eo, baz) tiež 

nezrelé elementy (myeloblasty 

≤ 5%) 

Klinický priebeh: 

a) Chronická fáza (≤10% blastov) 

b) Akcelerovaná fáza (10 – 20% blastov) 

c) Blastická kríza (≥20% blastov) 



Chronická myeloická leukémia (pečeň)   (33) 



Chronická myeloická leukémia (pečeň)   (33) 



MYELOIDNÉ NÁDORY 

CHRONICKÉ MYELOPROLIFERATÍVNE CHOROBY 
Polycytemia vera (PV) 

Esenciálna trombocytémia (ET) 

Primárna myelofibróza (PMF)  

Chronická myeloická leukémia (CML) 

 

MYELODYSPLASTICKÉ SYNDRÓMY 
Refrakterná anémia  

Refrakterná cytopénia s multilíniovou dyspláziou 

   low grade < blasty 5% > high grade 

 

AKÚTNE MYELOICKÉ LEUKÉMIE 
M0 AML s minimálnou diferenciáciou 

M1 AML bez maturácie 

M2 AML s maturáciou 

M3 Promyelocytová leukémia 

M4 Myelomonocytová leukémia 

M5 Monocytová leukémia 

M6 Erytroleukémia 

M7 Akútna megakaryocytová leukémia 



MYELOIDNÉ NÁDORY 

MYELODYSPLASTICKÝ SYNDRÓM 
 

= skupina ochorení charakterizovaných abnormálnym vývojom / 

dyspláziou elementov kostnej drene 

+ neefektívna tvorba krviniek 

→ celulárna kostná dreň s periférnou cytopéniou v jednom alebo 

viacerých myeloidných radoch 
 
 

1) Refraktérna anémia  

-dysplázia erytroidného radu buniek → anémia refraktérna na 

terapiu 

 

2)Refraktérna cytopénia s multilíniovou dyspláziou 

-Dysplázia v dvoch alebo troch radoch myeloidných buniek  

→ bi-cytopénia / pancytopénia 
    

 



MYELOIDNÉ NÁDORY 

CHRONICKÉ MYELOPROLIFERATÍVNE CHOROBY 
Polycytemia vera (PV) 

Esenciálna trombocytémia (ET) 

Primárna myelofibróza (PMF)  

Chronická myeloická leukémia (CML) 

 

MYELODYSPLASTICKÉ SYNDRÓMY 
Refrakterná anémia  

Refrakterná cytopénia s multilíniovou dyspláziou 

   low grade < blasty 5% > high grade 

 

AKÚTNE MYELOICKÉ LEUKÉMIE 
M0 AML s minimálnou diferenciáciou 

M1 AML bez maturácie 

M2 AML s maturáciou 

M3 Promyelocytová leukémia 

M4 Myelomonocytová leukémia 

M5 Monocytová leukémia 

M6 Erytroleukémia 

M7 Akútna megakaryocytová leukémia 



AKÚTNA MYELOICKÁ LEUKÉMIA 
 

= klonálna expanzia nezrelých myeloidných buniek (blasty) 

- môžu vykazovať granulocytovú, monocytovú, 

megakaryocytovú alebo erytroidnú diferenciáciu 

-akumulácia v KD (≥20%), cirkulujú v periférnej krvi 

Klin: zlyhanie KD = únava, krvácanie, infekcie 



AKÚTNA MYELOICKÁ LEUKÉMIA  
 

FAB  klasifikácia 

M0 AML s minimálnou 

diferenciáciou 

M1 AML bez maturácie 

M2 AML s maturáciou 

M3 Promyelocytová leukémia 

M4 Myelomonocytová leukémia 

M5 Monocytová leukémia 

M6 Erytroleukémia 

M7 Akútna megakaryocytová 

leukémia 

 



LYMFOIDNÉ NÁDORY 

 • NÁDORY Z PREKURZOROVÝCH BUNIEK 

• NÁDORY Z PERIFÉRNYCH (ZRELÝCH) BUNIEK 

T-BUNKOVÝ 

LYMFÓM/LEUKÉMIA 
 

T-CLL 

T-bunková leukémia/lymfóm dospelých  

Anaplastický veľkobunkový lymfóm  

Kožný T-bunkový lymfóm   

•   Mycosis fungoides 

•   Sézaryho syndróm 

B-BUNKOVÝ 

LYMFOM/LEUKÉMIA 
 

B-bunková chronická lymfocytová leukémia 

Lymfoplazmocytový lymfóm 

Plazmocytóm 

Vlasatobunková (hairy cell) leukémia  

Folikulový lymfóm  

Lymfóm buniek plášťovej (mantle) zóny 

Lymfóm buniek marginálnej zóny 

Burkitov lymfóm 

Difúzny veľkobunkový B lymfóm  

•  HODKINOV LYMFÓM 



LYMFOIDNÉ NÁDORY 
 

NÁDORY Z  

PREKURZOROVÝCH BUNIEK 
B-akútna lymfoblastová leukémia (B-ALL) 

T-akútna lymfoblastová leukémia (T-ALL) 

 

-zložená z nezrelých B alebo T buniek (lymfoblasty) 

-deti, mladí dospelí 

-najčastejšie nádorové ochorenie detí mladších ako 4 roky 

 

B-ALL: (90%) KD, periférna krv 

-predškolský vek, dobrá prognóza 

T-ALL: (10%) týmus 

-mladí dospelí, muži, horšia prognóza 

 

-eti: neznáma (radiácia, chemikálie, chemoterapia) 

-klin: krátky priebeh / týždne, mesiace 



T-akútna lymfoblastová leukémia (týmus)    (254) 

MIKRO:  
Malé až stredné bunky 

Málo cytoplazmy 

Vysoký pomer N:C 

Difúzne zrnitý chromatín 

Nerozoznateľné jadierka 

Mitotické figúry 



T-akútna lymfoblastová leukémia (týmus)    (254) 



LYMFOIDNÉ NÁDORY 
 

NÁDORY Z PERIFÉRNYCH (ZRELÝCH) B-BUNIEK 
=vznikajú zo štádia lymfoidnej bunky, v ktorom sa bunka stáva súčasťou 

B-bunkového vývoja, získava typické povrchové charakteristiky a 

vylučuje Ig 

 

 

•B-bunková chronická lymfocytová leukémia (B-CLL/B-SLL) 

•Lymfoplazmocytový lymfóm 

•Plazmocytóm 

•Vlasatobunková (hairy cell) leukémia (HCL) 

•Folikulový lymfóm (FL) 

•Lymfóm buniek plášťovej (mantle) zóny 

•Lymfóm buniek marginálnej zóny (MZL) 

•Burkitov lymfóm 

•Difúzny veľkobunkový B lymfóm (DLBCL) 



CHRONICKÁ LYMFOCYTOVÁ LEUKÉMIA (34) 

 
CLL =neoplastická proliferácia malých lymfocytov 

 - prevažná väčšina  - B-CLL/B-SLL = najčastejšia lymfocytová neoplázia  

                   = najčastejšia leukémia dospelých  

                   - T-CLL sú zriedkavé 

-max. >50 r., muži 

-Klinický priebeh: chronický priebeh niekoľko rokov / dekády (priemerné 

prežívanie 4 – 6 rokov) 

 

-Príznaky: 

• únava, strata váhy, anorexia 

• generalizovaná lymfadenopatia 

• hepatomegália, splenomegália 

• hypogamaglobulinémia 

• autoimúnna hemolytická anémia 

• trombocytopénia 

  

  

  

   



B-chronická lymfocytová leukémia (pečeň)    (34) 



B-chronická lymfocytová leukémia (pečeň)    (34) 



LYMFOIDNÉ NÁDORY 
 

 

NÁDORY Z PERIFÉRNYCH 

(ZRELÝCH) BUNIEK 
 

•B-bunková chronická lymfocytová 

leukémia (B-CLL/B-SLL) 

•Lymfoplazmocytový lymfóm 

•Plazmocytóm 

•Vlasatobunková (hairy cell) leukémia 

(HCL) 

•Folikulový lymfóm (FL) 

•Lymfóm buniek plášťovej (mantle) zóny 

•Lymfóm buniek marginálnej zóny (MZL) 

•Burkitov lymfóm 

•Difúzny veľkobunkový B lymfóm 

(DLBCL) 

 

-1-2% všetkých lymfómov 

→lymfómové bunky majú 
charakteristiky lymfocytov a 
plazmatických buniek  

-produkcia Ig (IgM) = 

Waldenstromova 

makroglobulinémia 

 
-Klin:     -hyperviskozita 

 -krvácanie z nosa 

 -zahmlené videnie 

 -točenie hlavy 

 -zmätenosť 

 -dýchavičnosť 

 -neuropatia 

 -nefropatia 



LYMFOIDNÉ NÁDORY 
 

 

NÁDORY Z PERIFÉRNYCH 

(ZRELÝCH) BUNIEK 
 

•B-bunková chronická lymfocytová 

leukémia (B-CLL/B-SLL) 

•Lymfoplazmocytový lymfóm 

•Plazmocytóm 

• Mnohopočetný myelóm 

• Plazmocytóm 

•Vlasatobunková (hairy cell) leukémia 

(HCL) 

•Folikolový lymfóm (FL) 

•Lymfóm bunniek plášťovej (mantle) zóny 

•Lymfóm buniek marginálnej zóny (MZL) 

•Burkitov lymfóm 

•Difúzny veľkobunkový B lymfóm 

(DLBCL) 

 
=expanzia jedného klonu 

diferencovaných B-buniek 

produkujúcich Ig (plazmatické 

bunky) 

→produkcia jedného Ig produktu =  

M-komponent (monoklonálny) 

 

1)Mnohopočetný myelóm: 

-generalizované postihnutie KD 

+ monoklonálny proteín v sére (IgG – 

60%, IgA-20%, ľahké reťazce - 

Bence Jonesova bielkovina) 

 

2)Plazmocytóm: 

-solitárna lézia 

•Solitárny kostný p. 

•Extramedulárny p.(horné 

dýchacie cesty, nasofarynx, 

larynx) 

 



Plazmocytóm (KD)     (131) 

κ λ 



Plazmocytóm (kostná dreň)     (131) Plazmocytóm (KD)     (131) 



Plazmocytóm (KD)     (131) 



LYMFOIDNÉ NÁDORY 
 

 

NÁDORY Z PERIFÉRNYCH 

(ZRELÝCH) B-BUNIEK 
 

•B-bunková chronická lymfocytová 

leukémia (B-CLL/B-SLL) 

•Lymfoplazmocytový lymfóm 

•Plazmocytóm 

•Vlasatobunková (hairy cell) leukémia 

(HCL) 

•Folikulový lymfóm (FL) 

•Lymfóm buniek plášťovej (mantle) zóny 

•Lymfóm buniek marginálnej zóny (MZL) 

•Burkitov lymfóm 

•Difúzny veľkobunkový B lymfóm 

(DLBCL) 

 
- nezvyčajná forma B-bb neoplázie 

- starší muži 

= prítomnosť vlasatých buniek v krvi    

   a KD 

- splenomegália 

 

Vlasaté bunky: abnormálne 

mononukleárne bunky s vlasovými 

výbežkami cytoplazmy 



LYMFOIDNÉ NÁDORY 
 

 

NÁDORY Z PERIFÉRNYCH 

(ZRELÝCH) B-BUNIEK 
 

•B-bunková chronická lymfocytová 

leukémia (B-CLL/B-SLL) 

•Lymfoplazmocytový lymfóm 

•Plazmocytóm 

•Vlasatobunková (hairy cell) leukémia 

(HCL) 

•Folikulový lymfóm (FL) 

•Lymfóm buniek plášťovej (mantle) zóny 

•Lymfóm buniek marginálnej zóny (MZL) 

•Burkitov lymfóm 

•Difúzny veľkobunkový B lymfóm 

(DLBCL) 

 

-folikulárny / nodulárny charakter 

rastu 

=vzniká z B buniek v centre 

folikulov (centrocyty / 

centroblasty) 

 

Centrocyty: väčšie množstvo, 

menšie, zárez v jadre, bez 

jadierok, málo cytoplazmy 

Centroblasty: väčšie, niekoľko 

jadierok, viac cytoplazmy 



LYMFOIDNÉ NÁDORY 
 

 

NÁDORY Z PERIFÉRNYCH 

(ZRELÝCH) B-BUNIEK 
 

•B-bunková chronická lymfocytová 

leukémia (B-CLL/B-SLL) 

•Lymfoplazmocytový lymfóm 

•Plazmocytóm 

•Vlasatobunková (hairy cell) leukémia 

(HCL) 

•Folikulový lymfóm (FL) 

•Lymfóm buniek plášťovej (mantle) zóny 

•Lymfóm buniek marginálnej zóny (MZL) 

•Burkitov lymfóm 

•Difúzny veľkobunkový B lymfóm 

(DLBCL) 

 

 



LYMFOIDNÉ NÁDORY 
 

 

NÁDORY Z PERIFÉRNYCH 

(ZRELÝCH) B-BUNIEK 
 

•B-bunková chronická lymfocytová 

leukémia (B-CLL/B-SLL) 

•Lymfoplazmocytový lymfóm 

•Plazmocytóm 

•Vlasatobunková (hairy cell) leukémia 

(HCL) 

•Folikolový lymfóm (FL) 

•Lymfóm buniek plášťovej (mantle) zóny 

•Lymfóm buniek marginálnej zóny (MZL) 

•Burkitov lymfóm 

•Difúzny veľkobunkový B lymfóm 

(DLBCL) 

1)Lymfóm buniek plášťovej zóny 

= vzniká z B buniek plášťovej zóny 

normálneho lymfatického folikulu 

 

2)Lymfóm buniek marginálnej 

zóny 

= vzniká v marginálnej zóne 

•Splenický MZL 

•Nodálny MZL 

•Extranodálny MZL = MALT 

lymfóm (mucsosa associated 

lymphoid tissue), črevo, koža, 

orbita,  

pľúca,  

štítna  

žľaza,  

CNS 



LYMFOIDNÉ NÁDORY 
 

 

NÁDORY Z PERIFÉRNYCH 

(ZRELÝCH) B-BUNIEK 
 

•B-bunková chronická lymfocytová 

leukémia (B-CLL/B-SLL) 

•Lymfoplazmocytový lymfóm 

•Plazmocytóm 

•Vlasatobunková (hairy cell) leukémia 

(HCL) 

•Folikulový lymfóm (FL) 

•Lymfóm buniek plášťovej (mantle) zóny 

•Lymfóm buniek marginálnej zóny (MZL) 

•Burkitov lymfóm 

•Difúzny veľkobunkový B lymfóm 

(DLBCL) 

- vysoko agresívny 

- z monomorfných stredne veľkých B   

  buniek 

- 3 klinické varianty: 

1) Endemický: rovníková Afrika, 

deti s chronickou maláriou, EBV, 

sánka, tvárové kosti 

2) Sporadický: podobné nádorové 

bunky, bez infekcie EBV, ileo-

cékalny región 

3) Asociovaný s 

imunodeficienciou: HIV, 

potransplantační pacienti 



LYMFOIDNÉ NÁDORY 
 

 

NÁDORY Z PERIFÉRNYCH 

(ZRELÝCH) B-BUNIEK 
 

•B-bunková chronická lymfocytová 

leukémia (B-CLL/B-SLL) 

•Lymfoplazmocytový lymfóm 

•Plazmocytóm 

•Vlasatobunková (hairy cell) leukémia 

(HCL) 

•Folikulový lymfóm (FL) 

•Lymfóm buniek plášťovej (mantle) zóny 

•Lymfóm buniek marginálnej zóny (MZL) 

•Burkitov lymfóm 

•Difúzny veľkobunkový B lymfóm 

(DLBCL) 

 
- najčastejšia forma NHL (30%) 

- agresívny, rýchlo rastúci 

- Miesto vzniku: LU / extranodálne 

(git, testes, ŠŽ, koža, prsník, kosť, 

mozog) 

=difúzna proliferácia veľkých 

neoplastických B lymfoidných 

buniek s veľkým jadrom (2x veľkosť 

normálneho lymfocytu) 



LYMFOIDNÉ NÁDORY 
 

NÁDORY Z PERIFÉRNYCH (ZRELÝCH) T-BUNIEK 
= vznikajú zo štádia lymfoidnej bunky, v ktorom bunky migrujú do 

týmusu a stávajú sa súčasťou T-bunkového vývoja 

- menej častý 

 

T-CLL 

T-bunková leukémia/lymfóm dospelých  

Anaplastický veľkobunkový lymfóm 

Kožný T-bunkový lymfóm   

•   Mycosis fungoides 

•   Sézaryho syndróm 



MYCOSIS FUNGOIDES (292) 

 
= zrelý T-bunkový lymfóm v koži mužov stredného veku 

 - epidermálny a dermálny infiltrát (epidermotropizmus) 

  - primárny dermálny proces 

  - pomalá progresia 

               - štádia: 

1. Premykotické štádium (ekzém, dermatitída) 

2. Plakovité štádium 

3. Tumorózne štádium 

 - Sézaryho syndróm: generalizovaná erytrodermia, Sézaryho bunky v 

 krvi, lymfadenopatia, hepatomegália  

               

   



Mycosis fungoides (koža)     (292) 



Mycosis fungoides (koža)    (292) 

Paurtierov pseudoabsces 



HODGKINOVA CHOROBA 
 

 

Klasický Hodkinov lymfóm (cHL) 

 1. Prevaha lymfocytov 

 2. Nodulárna skleróza 

 3. Zmiešaná celularita 

 4. Úbytok lymfocytov 

 

LYMFOIDNÉ NÁDORY 



HODGKINOVA CHOROBA / LYMFÓM (131) 
  

• 30% všetkých lymfómov  

• B bunkový lymfóm 

 

• Charakteristiky: 

 -primárne vzniká v LU (cervikálnych), sekundárne v extranodálnych 

 lokalizáciach  

 -postihuje mladých dospelých (15-30r.) / po 5.dekáde 

 -prítomné veľké bunky: RS (Reed-Sternberg) / Hodgkinove bunky + 

 zápalové nenádorové bunky = imunitná reakcia 

 

Reed-Sternberg bunky/Hodgkinove bunky = nádorové bunky 



•Klasifikácia: 

 

 

klasický Hodgkinov lymfóm: 

4 histologické podtypy:  

 1. prevaha lymfocytov 

 2. nodulárna skleróza 

 3. zmiešaná celularita 

 4. úbytok lymfocytov 

HODGKINOVA CHOROBA / LYMFÓM (131) 

 

-5% z HL 

-veľa malých lymfocytov 

-malé množstvo iných reaktívnych buniek: eo, neu, plasmatické bb. 

-malé množstvo RS buniek 



•Klasifikácia: 

 

 

klasický Hodgkinov lymfóm: 

4 histologické podtypy:  

 1. prevaha lymfocytov 

 2. nodulárna skleróza 

 3. zmiešaná celularita 

 4. úbytok lymfocytov 

HODGKINOVA CHOROBA / LYMFÓM (131) 

 

-najčastejší typ HL 

-kolagénové vlákna oddeľujúce lymfoidné tkanivo v podobe 

nodulov 

-rôzne množstvo lymfocytov, eo, bazo, histiocytov 

-lakunárne RS bunky 



•Klasifikácia: 

 

 

klasický Hodgkinov lymfóm: 

4 histologické podtypy:  

 1. prevaha lymfocytov 

 2. nodulárna skleróza 

 3. zmiešaná celularita 

 4. úbytok lymfocytov 

HODGKINOVA CHOROBA / LYMFÓM (131) 

 

-najčastejší typ u pacientov nad 50r. 

-prevaha mužov 

-veľa klasických RS buniek  

-heterogénny celulárny infiltrát (lymf, eo, plazmatické bb.) 



•Klasifikácia: 

 

 

klasický Hodgkinov lymfóm: 

4 histologické podtypy:  

 1. prevaha lymfocytov 

 2. nodulárna skleróza 

 3. zmiešaná celularita 

 4. úbytok lymfocytov 

 HODGKINOVA CHOROBA / LYMFÓM (131) 

-deplécia lymfocytového infiltrátu 

-fibrózne tkanivo 

-Hodkinove bunky 

-početné typické a pleomorfné RS bunky 



RS 

Hb 

CD45 (T-lymfocyty) 

CD15 

CD30 



klasický Hodgkinov lymfóm (krčná LU)     (36) 



klasický Hodgkinov lymfóm (mediastinálna LU) 



NEUROEKTODERMOVÉ  TUMORY 



NÁDORY Z NERVOVÉHO SYSTÉMU 
 

1) CNS 

NÁDORY Z PODPORNÉHO NERVOVÉHO TKANIVA 

NÁDORY Z NERVOVÝCH BUNIEK 

NÁDORY Z NERVOVÝCH A GLIOVÝCH BUNIEK 

 

2)    PNS 

NÁDORY Z NERVOVÝCH OBALOV  

 

3)   NEDIFERENCOVANÉ NÁDORY NERVOVÉHO SYSTÉMU 

 

MELANOCYTOVÉ NÁDORY 
 

PIGMENTOVÝ NÉVUS 

MALÍGNY MELANÓM 
 



NÁDORY  NERVOVÉHO  SYSTÉMU 

 

1)CNS 

2)PNS 

 

NÁDORY Z PODPORNÉHO NERVOVÉHO TKANIVA 

Nádory meningov   

(meningióm, meningeálny sarkóm) 

Nádory glie  

 dobre diferencovaný, difúzny, anaplastický astrocytóm, multiformný 
glioblastóm 

 oligodendroglióm, oligodendroglioblastóm  

 ependymóm 

 papilóm plexus chorioideus 

 

NÁDORY Z NERVOVÝCH BUNIEK 

Ganglioneuróm 

Ganglioneuroblastóm 

Neuroblastóm  

(sympatoblastóm, retinoblastóm, estezioneuroblastóm) 

 

NÁDORY Z NERVOVÝCH A GLIOVÝCH BUNIEK 

Ganglioglióm 



NÁDORY  NERVOVÉHO  SYSTÉMU 
 

1)CNS 

2)PNS 

 

NÁDORY Z PODPORNÉHO NERVOVÉHO TKANIVA 

Nádory meningov   

(meningióm, meningeálny sarkóm) 

Nádory glie  

 dobre diferencovaný, difúzny, anaplastický astrocytóm, multiformný 
glioblastóm 

 oligodendroglióm, oligodendroglioblastóm  

 ependymóm 

 papilóm plexus chorioideus 

 

NÁDORY Z NERVOVÝCH BUNIEK 

Ganglioneuróm 

Ganglioneuroblastóm 

Neuroblastóm  

(sympatoblastóm, retinoblastóm, estezioneuroblastóm) 

 

NÁDORY Z NERVOVÝCH A GLIOVÝCH BUNIEK 

Ganglioglióm 



                           MENINGIÓM (38) 

• 20% intrakraniálnych nádorov 

• Vzniká z povrchovej vrstvy buniek  

     arachnoidei 

• Intrakraniálne /  miecha   

• Mikro:  

– Polygonálne bunky (arachnoideálne) 

– Vretenovité bunky (fibroblastové) 

– Víry okolo kapilár 

– Psamomatózne telieska (kalcifikácie) 

 



Meningióm (38) 



Meningióm (38) 



NÁDORY  NERVOVÉHO  SYSTÉMU 
 

1)CNS 

2)PNS 

 

NÁDORY Z PODPORNÉHO NERVOVÉHO TKANIVA 

Nádory meningov   

(meningióm, meningeálny sarkóm) 

Nádory glie  

 dobre diferencovaný, difúzny, anaplastický astrocytóm, multiformný 
glioblastóm 

 oligodendroglióm, oligodendroglioblastóm  

 ependymóm 

 papilóm plexus chorioideus 

 

NÁDORY Z NERVOVÝCH BUNIEK 

Ganglioneuróm 

Ganglioneuroblastóm 

Neuroblastóm  

(sympatoblastóm, retinoblastóm, estezioneuroblastóm) 

 

NÁDORY Z NERVOVÝCH A GLIOVÝCH BUNIEK 

Ganglioglióm 



MULTIFORMNÝ GLIOBLASTÓM (40) 

=  Grade IV astrocytóm 

• Vzniká zo zrelých astrocytov 

• Stredné prežívanie 3 mesiace (1-2 roky s terapiou) 

• Dospelí (hemisféry), deti (mozgový kmeň, miecha) 

• MAKRO: šedobiely, žltý, hemorágie, nekrózy 

• MIKRO: vysoko anaplastický 

– Pleomorfné bunky (malé okrúhle,  

     obrovské, vretenovité, polygonálne) 

– Nukleárny hyperchromatizmus 

– Časté mitózy 

– Nekrózy, pseudopalisádovanie 

 



Multiformný glioblastóm (40) 



Multiformný glioblastóm (40) 



Multiformný glioblastóm Multiformný glioblastóm (40) 



NÁDORY  NERVOVÉHO  SYSTÉMU 
 

1)CNS 

2)PNS 

 

NÁDORY Z PODPORNÉHO NERVOVÉHO TKANIVA 

Nádory meningov   

(meningióm, meningeálny sarkóm) 

Nádory glie  

 dobre diferencovaný, difúzny, anaplastický astrocytóm, multiformný 
glioblastóm 

 oligodendroglióm, oligodendroglioblastóm  

 ependymóm 

 papilóm plexus chorioideus 

 

NÁDORY Z NERVOVÝCH BUNIEK 

Ganglioneuróm 

Ganglioneuroblastóm 

Neuroblastóm  

(sympatoblastóm, retinoblastóm, estezioneuroblastóm) 

 

NÁDORY Z NERVOVÝCH A GLIOVÝCH BUNIEK 

Ganglioglióm 



NEUROBLASTÓM (181) 

= (sympatoblastóm) malígny, neuroendokrinný tumor 

= vzniká z embryonálnych nervových buniek 

• Detský vek (do 5. roku) 

• Lokalizácia: dreň nadobličky, pozdĺž paraaortálneho 

sympatikového nervového systému (retroperitoneálne) 

• MAKRO: veľký, mäkký, lobulizovaný, šedobelavý, hemorágie, 

nekrózy, kalcifikácie 

 

 

• MIKRO: malé okrúhle bunky, málo 

cytoplazmy, hyperchromázia,  

usporiadanie: - pruhy oddelené 

fibrovaskulárnou strómou 

           - pseudorozety =  centrálne 

vláknitá eozinofilná hmota, radiálne 

usporiadané nádorové bunky 



Neuroblastóm (181) 



Neuroblastóm (181) 



Neuroblastóm (181) 

* 

diferencujúca sa  

gangliová bunka 

nezrelé  

neuroblasty 



NÁDORY  NERVOVÉHO  SYSTÉMU 

 

1)CNS 

2)PNS 

 

NÁDORY Z NERVOVÝCH  OBALOV 

Schwannóm (Neurilemóm, Neurinóm)  

Neurofibróm: asociovaný s NF1 (von Recklinghausenova choroba) 

Malígny nádor z nervových obalov (Malígny Schwannóm) 

 

 

 

3)NEDIFERENCOVANÉ  NÁDORY  NERVOVÉHO  SYSTÉMU 

 

PNET (Primitívny NeuroEktodermový Tumor)  

Meduloblastóm (stromálny nádor CNS) 

 



NEURINÓM (37) 

= Schwanóm, neurilemóm 

= benígny nádor zo Schwanových buniek  

• Senzorické, motorické a autonómne obalené nervy 

• MAKRO: dobre ohraničený, opúzdrený, solídny / cystický 

solitárny nodulus, ekcentrické zväčšenie nervov  

• MIKRO: predĺžené vretenovité b. 

Antoni A: husto bunečnatý,  

palisádovanie jadier 

Antoni B: málo bunečnatý 



NEURINÓM (37) 
  

• MIKRO: predĺžené vretenovite bunky 

  

Antoni B: málo bunečnatý 
Antoni A: hustá bunečnatosť,  

palisádovanie jadier 



Neurinóm (37) 



Neurinóm (37) 



NÁDORY  NERVOVÉHO  SYSTÉMU 

 

1)CNS 

2)PNS 

 

NÁDORY Z NERVOVÝCH  OBALOV 

Schwannóm (Neurilemóm, Neurinóm)  

Neurofibróm: asociovaný s NF1 (von Recklinghausenova choroba) 

Malígny nádor z nervových obalov (Malígny Schwannóm) 

 

 

3)NEDIFERENCOVANÉ  NÁDORY  NERVOVÉHO  SYSTÉMU 

 

PNET (Primitívny NeuroEktodermový Tumor)  

Meduloblastóm (stromálny nádor CNS) 

 - nezrelé embryonálne bunky 

 - 25% nádorov mozgu detí 

 - lokalizácia: mozoček 

 - vysoko malígny, mts 

 



MELANOCYTOVÉ NÁDORY 

 

PIGMENTOVÝ NÉVUS 

MALÍGNY MELANÓM 

 



PIGMENTOVÝ NÉVUS (41) 

= Nevocelulárny névus / melanocytárny névus / znamienko 

• MAKRO: plochý, mierne vyvýšený (papilomatózne, stopkaté) 

                     hnedý, menší ako 1 cm 

• MIKRO: z névových buniek (variant melanocytu) 

– Kubický / oválny tvar 

– Veľké guľaté jadro 

– Melanínový pigment (dolná epiderma, horná derma): 

nepravidelné zhluky 

– Usporiadané v skupinách / hniezdach 

 



Pigmentový névus (41) 



Pigmentový névus (41) 



Pigmentový komplexný névus 



MALÍGNY MELANÓM (42) 

• Malígny tumor vznikajúci z melanocytov 

• Lokalizácia: koža, ústna dutina, anogenitálna oblasť, 

ezofágus, konjunktíva, orbita, leptomeningy 

• De novo / z existujúceho névu 

• MAKRO: plochý / mierne elevovaný névus 

– Rôzna pigmentácia 

– Nepravidelné hranice 

– Sekundárne zmeny (ulcerácie, krvácanie) 

– Veľkosť ≥ 6 mm 



MALÍGNY MELANÓM (42) 

• MIKRO:  

– NÁDOROVÉ BUNKY 

• Nádorové bunky väčšie ako  névové 

• Epiteloidný alebo vretenovitý tvar 

• Veľké pleomorfné jadrá 

• Dobre viditeľné jadierka 

• Časté mitózy 

• Viacjadrové obrovské bunky 

– MELANÍN: prítomný (melanotický MM) / neprítomný 

(amelanotický MM) 

 uniformné jemné granuly 

– ZÁPALOVÝ INFILTRÁT: lymfocyty, makrofágy 



Malígny melanóm kože 



Malígny melanóm (42) 



Malígny melanóm (42) 


