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Zrieknutie sa zodpovednosti 
 

Upozorňujeme, že nasledujúce informácie sú určené len pre vzdelávacie účely 
študentov medicíny na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského. Všetky 
autorské práva patria ich vlastníkom a slúžia iba na vyučovacie účely. * 

 
 
 
 
 

* § 44 Zákona č.185/2015 Z.z. 



Prehľad cvičenia 

 
 

⮚ Dysplázia 
 
⮚ Všeobecná onkológia 1. základná charakteristika nádorov 

   2. dignita nádorov 

   3. diagnostika nádorov 

      
⮚ Epitelové nádory - kazuistiky  
 
 
 
⮚ Histologické preparáty - papilóm; adenomatózny polyp; bazocelulárny karcinóm; 

aktinická keratóza, epidermoidný karcinóm; adenokarcinóm hrubého čreva G1, 
medulárny typ nádoru, skirhotický typ nádoru 



Dysplázia 
o mikroskopické nepravideľnosti 

v epitelových bunkách 
(skvamózne, žľazové, 
urotelové)  

o zmeny na architektonickej a 
cytologickej úrovni  

o karcinóm in situ – najťažšia 
forma dysplázie 

o nie je makroskopicky 
detekovateľná, iba na 
cytologické zmeny 

Bazálna membrána 



Dysplázia  

⮚ hodnotenie stupňa dysplázie  
⮚ historické delenie – ľahká, stredná a ťažká dysplázia 

⮚ nové delenie – intraepitelová lézia / neoplázia (podľa 
anatomického miesta rôzne stupne):  

• vulvárna intraepitelová lézia (VIN) 

• vaginálna intraepitelová lézia (VaIN) 

• skvamózna intraepitelová lézia cervixu 
(LSIL,HSIL) 

• penilná intraepitelová lézia (PeIN) 

• análna intraepitelová lezia (AIN) 

• prostatická intraepitelová lézia (PIN) 

• prekancerózy pankreasu (PanIN) 

• .... 



  LSIL = CIN1               HSIL = CIN2                  HSIL = CIN3 

Cervikálna skvamózna intraepiteliálna lézia 



 low-grade dysplázia  high-grade dysplázia  



Všeobecná 
onkológia 

1. Delenie podľa typu pôvodu bunky   
▪ Epitelové nádory 

▪ Mezenchýmové nádory 

▪ Neuroektodermové nádory 

▪ Nádory z placentárneho tkaniva 

 

2. Špeciálne typy nádorov 

▪ Zmiešané nádory – viaceré histologické typy v 
jednom nádore 

▪ Teratómy - z viac ako jednej zárodočnej vrstvy  

▪ Blastómy – z embryonálnych alebo čiastočne 
diferencovaných buniek 

▪ Hamartómy – zrelé, chaoticky usporiadané zhluky 
buniek, ktoré sa v danom orgáne normálne vyskytujú 

▪ Choristómy – nepravé nádory, ektopické ostrovy 
normálneho tkaniva  

 

Nádor = Tumor = Neoplázia  
 
• Tkanivová masa 

vznikajúca 
neregulovanou 
autonómnou 
proliferáciou buniek 

 
• monoklonálna 

proliferácia buniek s ich 
postupnou evolúciou  



Príčiny vzniku 
nádorového 
bujnenia 

  

 

•  Epidemiologické faktory vzniku nádorov  
✔ vek 

✔ geografické faktory 

✔ environmentálne faktory 
 

 

• Etiológia nádorov 

✔ fyzikálne faktory 

✔ chemické faktory 

✔ biologické faktory 

✔ vrodená predispozícia nádorového ochorenia 

✔ prekancerózy 

✔ chronické zápaly 
 

 



Dignita 
nádorov 

• Biologický charakter nádoru 
posudzujeme podľa klinických a 
morfologických vlastností 

• Potenciálne malígne nádory – 
šedá zóna medzi benígnym a 
malígnym nádorom 



Makroskopické rysy epitelových 
nádorov 

BENÍGNY NÁDOR 

•  pomalý rast 

•  má kapsulu 

•  neinvazívny, expanzívny rast 

•  nemetastázuje 

 

MALÍGNY NÁDOR 

•  rýchly rast 

•  nemá kapsulu 

•  invazívny, infiltratívny rast 

•  metastázuje 

 

 



Nádorový 
fenotyp 
malígnej 
bunky 

•  schopnosť autonómneho a neregulovateľného rastu 

•  schopnosť nereagovať na inhibičné faktory 

•  schopnosť uniknúť apoptóze 

•  schopnosť získať neobmedzený replikačný potenciál 

•  schopnosť iniciovať neoangiogenézu 

•  schopnosť invadovať do okolia a metastázovať  

•  schopnosť preprogramovať energetický metabolizmus 
bunky 

•  schopnosť uniknúť imunitnému systému 

•  porucha reparácie DNA a vznik genetickej nestability 

•  zápal podporujúci nádorový rast 



CYTOMORFOLOGICKÉ VLASTNOSTI MALÍGNEJ NÁDOROVEJ BUNKY 



Žliazka adenokarcinómu s cytologickými atypiami 



Slabo diferencovaný adenokarcinóm – cytologické atypie 



ANGIOINVÁZIA                                PERINEURÁLNE ŠÍRENIE 



1. Grading 
 

•  určenie stupňa diferenciácie nádoru 
• stupeň organoidného usporiadania tkaniva 

• cytologické známky anaplázie 

• mitotická aktivita 
 

• naplánovanie optimálneho liečebného režimu 
pacienta 

 

• klasifikácia podľa WHO 

 

• grading odlišný v závislosti od orgánu/tkaniva 

 
 

 



G1 karcinóm prsníka                           G2 karcinóm prsníka                           G3 karcinóm prsníka 



2. Staging  
•TNM stagingový systém 

• T – veľkosť a lokálne pomery primárneho Tumoru 

• N – postihnutie regionálnych LU (lymph Node) 

• M – prítomnosť vzdialených Metastáz 

 

 

• Ďalšie stagingové systémy  

• FIGO, Clark a Breslow, Ann Arbor 



Diagnostika 
nádorov 

o  typing nádorov - histopatologické a 
molekulárno-biologické vyšetrenie nádorového 
tkaniva 

 

o odber biologického materiálu a jeho 
spracovanie je limitované skúsenosťami a 
vedomosťami lekára a dostupnosťou 
vyšetrovaného tkaniva 

 

o  skríning nádorových ochorení  
o Kolorektálny karcinóm 

o Karcinóm krčka maternice 

o Nádory prsnej žľazy 

o Nádory prostaty 

 

• Cytologické metódy 

• Histologické metódy 

• Imunohistochémia 

• Molekulárna patológia 

• In situ hybridizácia  



Nomenklatúra 
epitelových 
nádorov 

 

⮚  nádory z krycieho a prechodného epitelu 
⮚ benígne: papilóm 

⮚ malígne: karcinóm 

 

⮚ nádory zo žľazového epitelu 
⮚ benígne: adenóm 

⮚ malígne: adenokarcinóm  

 



Zhrnutie 
 

•  dysplázie zaraďujeme medzi prekancerózy 

•  spravidla podľa atypii buniek rozlišujeme LG a HG 
dysplázie 

•  Ca in situ – nádor neprechádza cez bazálnu 
membránu 

•  epitelové nádory sú z buniek žľazových, krycích a 
urotelových 

•  molekulárna patológia zohráva dôležitú úlohu v 
diagnostike nádorov 

•  grading nádorov definuje ich diferenciáciu = zrelosť  

•  stupeň (de-)diferenciácie odráža morfologické zmeny 
nádorových buniek 

•  staging nádoru hovorí o rozsahu a prognóze  

•  karcinómy sa šíria spravidla lymfatickými cestami  



Kazuistiky 



Kazuistika č.1 
•  58-ročná žena navštívila svojho kožného 
lekára pre drobné početné výrastky na koži 
tváre, ktoré jej vadia z estetického hľadiska.  





Papilóm 

•  benígny epitelový nádor vyrastajúci z dlaždicového alebo prechodného   
epitelu 

•  rast: exofytický alebo invertovaný, solitárny aj mnohopočetný 

•  HPV infekcia 

•  sliznica, koža, vo vývodoch väčších žliaz, v močovom mechúre 

•  stopkatý útvar, ktorého stopka je tvorená fibro-vaskulárnou strómou 



Papilóm tvorí centrálne fibrovaskulárne jadro (šípka), ktoré je kryté zrelým hyperplastickým 
plochým, skvamóznym epitelom (hrubá šípka). 







Kazuistika č.2 

•  62-ročná žena so zväčšujúcou sa 
ulcerovanou léziou na koži na pravom líci 

•  z osobnej anamnézny – rada pracuje v 
záhrade aj celý deň, nezvykne nosiť pokrývku 
hlavy 

•  makroskopicky je lézia pod úrovňou kože s 
povrchovou ulceráciou, v okolí s 
teleangiektáziami 

 

•  bioptické vyšetrenie? 





Bazocelulárny karcinóm 
Bazalióm 

•  najčastejší kožný nádor 

•  rizikový faktor – nadmerné slnenie, svetlý typ kože, poruchy 
reparačných mechanizmov DNA 

•  morfologicky niekoľko typov 

•  metastázuje raritne 





 

 

• Na mikroskopických 
snímkoch pozorujeme 
bazaloidnú populáciu 
buniek, usporiadaných 
do pruhov, nodulov 
prípadne s tvorbou 
cystických priestorov, s 
periférnym 
palisádovaním buniek.  

• Niektoré typy sa 
vyznačujú zvýšenou 
mitotickou aktivitou a 
agresívnym správaním. 

• V derme býva prítomná 
zápalová reakcia a 
solárna elastóza – v HE 
farbení modrastá farba 
hornej dermy s 
nahromadením 
nepravidelne 
zhrubnutých 
elastických vlákien. 



Kazuistika č.3 

•  58-ročná pacientka, s kožným nálezom na 
dekolte, koža je v tomto mieste červená, 
ohraničená od okolia, drsná na pohmat, v 
centrálnej časti sa začína jemne olupovať.  

 

•bioptické vyšetrenie? 





Aktinická keratóza 

•  solárna keratóza, senilná keratóza 

•  nahromadenie nadmerného množstva keratínu v dôsledku 
chronického vystavenia slnečnému žiareniu 

•  typicky na miestach vystavených slnku (tvár, ruky, chrbát rúk) 

•  môže sa stať invazívnou iba s jednou vrstvou atypických keratinocytov 

•  rizikový faktor: svetlá pokožka, ionizujúce žiarenie, expozícia 
uhľovodíkom alebo arzénu 





Keratinocyty epidermy s hyperchromáziou s nepravidelnými jadrami (biela tenká šípka). 
Prítomná je hyperkeratóza a parakeratóza. Dermálne a epidermálne rozhranie je ostro 
ohraničené (čierna tenká šípka). Na rozhraní je fokálny zápal (čierna hrubá šípka). Prítomná 
je rozsiahla solárna elastóza (biela hrubá šípka). 



Zachytené jadrové atypie keratinocytov, početné mitózy, v derme zápalová reakcia 



Aktinická keratóza – atrofický typ – epiderma je tenká, v bazálnej vrstve jadrové atypie 



Kazuistika č. 4 

•  67-ročný pacient prišiel za Vami do 
ambulancie s ulcerovaným tuhým uzlíkom 
červenej farby na chrbte ruky.  

 

•bioptické vyšetrenie? 

 





Skvamocelulárny 
karcinóm kože 
•  etiológia: nadmerné slnenie, tabak, 
arzén, imunosupresívna Th, 
poškodené reparačné mechanizmy 
DNA, expozícia ionizačnému 
žiareniu 

•  prekurzorová lézia = aktinická 
keratóza 



Ostrovčeky keratinocytov s extracelulárnym hromadením keratínu, s ložiskovým 
lymfocytárnym zápalom v koži.  



Keratínové perly – nahromadený keratín v tkanive nádoru 





Ďalšie varianty 
skvamocelulárneho 
karcinómu 







Pľúcne tkanivo prestúpené skvamóznymi bunkami karcinómu, na obrázku so 
zachytenou cievnou inváziou (plná šípka).  



Kazuistika č.5 

•  55-ročný muž s pozitívnou rodinnou 
anamnézou na kolorektálny karcinóm, prišiel 
na pravidelný skríning karcinómu hrubého 
čreva 

•  test na okultné krvácanie vyšiel pozitívne 

 

•bioptické vyšetrenie ? 





Adenomatózny 
polyp hrubého 
čreva 

•  familiárna predispozícia 

•  zvýšené riziko vzniku kolorektálneho karcinómu 

•  môžu byť prítomné dysplastické zmeny - LG a 
HG lézie 

•  rôzne rastové vzory 

•  súčasť mnohých genetických syndrómov 
(Lynchova choroba, FAP, Gardner syn....) 

 

tubulárny polyp   tubulo-vilózny polyp            vilózny polyp 





Tubulárny adenóm LG hrubého čreva - makroskopicky bývajú tubulárne adenómy menšie, 
stopkaté, často guľovité, alebo aj ploché. Histologicky je tvorený nepravidelne 

usporiadanými epitelovými tubulmi. 



Vilózny adenóm LG hrubého čreva - makroskopicky býva vilózny adenóm väčší, na širokej báze, 
jeho povrch býva popisovaný ako „zamatový“. Mikroskopicky je tvorený tenkými prstovitými až 
klkovitými výběžkami, ktoré majú jemnú strómu krytú epitelom. 



Serátny adenóm HG hrubého čreva - usporiadanie epitelu v stene krýpt pripomína 
zuby píly. 



Adenóm (biela šípka) s prechodom do adenokarcinómu (čierna šípka) hrubého čreva. 
(modrá šípka pôvodná sliznica) 



Adenóm s prechodom do adenokarcinómu 



Kazuistika č. 6 

•  55-ročný muž bol vyšetrený pre slabosť a 
závrate. Pacient ďalej udáva občasnú prímes 
krvi v stolici a početné riedke stolice. Schudol 
7kg za 2 mesiace  

•  laboratórne vyšetrenie potvrdilo 
sideropenickú anémiu a zvýšený marker CEA  

 

•bioptické vyšetrenie? 





Kolorektálny adenokarcinóm 
•  patrí medzi druhé najčastejšie malígne ochorenie 

•  prevencia – skríning – nad 50r. kolonoskopia každých 10r. 

•  rizikové faktory : adenomatózne polypy, ulcerózna kolitída, strava s 
nízkym obsahom vlákniny, vek, genetická záťaž, FAP, HNPCC 



Adenokarcinóm hrubého čreva s extracelulárnou produkciou mucínu 



Adenokarcinóm hrubého čreva G1 



Adenokarcinóm hrubého čreva G2 



Adenokarcinóm hrubého čreva G2 s inváziou do strómy 



Ďalšie varianty adenokarcinómu - pľúca 



Ďalšie varianty adenokarcinómu – pečeň, žalúdok, prostata 



Ďalšie varianty adenokarcinómu - prsník 



SKIRHOTICKÝ TYP RASTU   MEDULÁRNY TYP RASTU 

 MIKROSKOPICKÉ VLASTNOSTI NÁDOROV - RASTOVÝ VZOR  



GLANDULÁRNY TYP RASTU                      PAPILÁRNY TYP RASTU 

MIKROSKOPICKÉ VLASTNOSTI NÁDOROV - RASTOVÝ VZOR  



 MIKROSKOPICKÉ VLASTNOSTI NÁDOROV - PRODUKCIA HLIENU  

 SIGILOCELULÁRNY KARCINÓM  MUCINÓZNY KARCINÓM 



 ŠPECIFICKÝ  MIKROSKOPICKÝ VZHĽAD NIEKTORÝCH NÁDOROV 

CYSTICKÉ ZMENY                     MYXOIDNÁ PREMENA STRÓMY 


