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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

⮚Mezenchymálne nádory 1. základná charakteristika nádorov
2. dignita nádorov
3. diagnostika nádorov

⮚Kazuistiky 1.- 2. kazuistika – nádory z hladkej svaloviny
3.- 5. kazuistika – vaskulárne nádory
6.- 7. kazuistika – nádory s adipocytárnou diferenciáciou
8.- 9. kazuistika – nádory kostí
10. kazuistika – nádor chrupky
11. kazuistika - GIST

⮚Histologické preparáty - Leiomyóm, Leiomyosarkóm, Kavernózny hemangióm, Kapilárny 
hemangióm, Kaposiho sarkóm, Fibróm, Fibrosarkóm, Chondróm, Chondrosarkóm, 
Osteóm, Osteosarkóm, Lipóm, Liposarkóm



Mezenchymálne nádory
• tkanivá mezodermálneho pôvodu 

• skupina nádorov, ktorá sa líši svojím biologickým správaním a diferenciáciou

• klasifikácia na základe histogenézy a genetických zmien

• typické hematogénne šírenie, najčastejším orgánom postihnutým 
metastázami sú pľúca

• zriedkavejšie ako epitelové

• M <1% všetkých malígnych nádorov

• neznáma etiológia (trauma, vírus, ionizačné žiarenie, genetické syndrómy...)

• de novo (primitívna mezenchýmová bunka)



Mezenchymálne tkanivá
o vláknité (fibrózne) väzivo

o tukové tkanivo

o svalovina (hladká, priečne pruhovaná)

o cievy (krvné, lymfatické), pericyty

o synovia

o hemopoetické tkanivo

o chorda dorsalis

o kosť, chrupka



Diagnostika mezenchymálnych 
nádorov
• klinický obraz + zobrazovacie metódy + biopsia
• správna diagnóza vedie k nastaveniu optimálnej liečby a odhadu 
prognózy

• samotná histologická diagnóza nie je dostatočná????

⮚morfologická diagnostika
⮚vzhľad buniek, prítomnosť ciev, vzhľad a vlastnosti strómy

⮚ imunohistochémia

⮚molekulárna patológia

o Histologický typ, podtyp 

o Grading (diferenciácia Tu, počet mitóz, nekrózy) 

o Staging (TNM - pokročilosť nádorového procesu)



Mezenchymálne nádory
⮚nádory mäkkých tkanív – soft tissue tumors

1. Nádory s fibroblastickou a myofibroblastickou diferenciáciou

2. Nádory s adipocytárnou diferenciáciou

3. Nádory so svalovou diferenciáciou (hladká, priečne pruhovaná)

4. Vaskulárne nádory

5. Nádory neistej histogenézy

6. Nádory periférnych nervov 

(neuroektodermový pôvod)

⮚ nádory kosti 

⮚ hemopoetické nádory



Dignita mezenchýmalnych nádorov
Klasifikácia podľa dignity (WHO 2020)

⮚ BENÍGNE 

⮚ INTERMEDIÁRNE, LOKÁLNE AGRESÍVNE 

(lokálne deštrukčný rast, recidivuje, nemetastázuje) 

⮚ INTERMEDIÁRNE, ZRIEDKAVO MTS

(lokálne deštrukčný rast, recidivuje, mts v cca. 2%) 

⮚MALÍGNE



Biologické správanie
❖ Benígne 

❖ vysoko diferencované, ohraničené, 

exanzívne, bez recidív

❖ Low grade sarkómy 
❖Pomaly rastúce malígne nádory, lokálne s 

infiltratívnymm a deštruktívnym rastom, 

tendencia k lokálnym recidívam

❖ High grade sarkómy
❖ Malígne, lokálne agresívne nádory, recidivujúce,

s tendenciou hematogénneho šírenia



Fibróm
• hypocelulárne vláknité väzivo (kolagén) usporiadané do zväzkov



Fibrosarkóm 
Fibrosarkóm

• vretenovité bunky usporiadané do vzoru „rybacej kosti“



Fibrosarkóm - atypické vretenovité bunky Fibróm - blandné vretenovité bunky



Lokalizácia 

➢ benígne
povrchové, <5cm

➢ malígne

hlboko uložené >5cm

➢ podozrivé
povrchové >5cm



Vek 
● deti: RMS (embryonálny) 

● adolescenti a mladí dospelí: RMS (alevolárny), osteosarkóm, Ewingov
Sa/PNET, SS

● dospelý (vyšší vek): pleomorfné Sa, lipoSa, LMS



Zhrnutie 

• mezenchymálne nádory predstavujú biologicky a 
histologicky rôznorodú skupinu

• sarkómy < 1% malígnych nádorov

• pre nastavenie liečby a určenie prognózy je potrebná 
komplexná diagnostika

• patria sem nádory z tukového tkaniva, vláknitého väziva, 
hladkej a priečne pruhovanej svaloviny, krvných a 
lymfatických ciev a kosti

• metastazujú prevažne krvnou cestou



Kazuistiky 



Kazuistika č.1

• 45 ročná žena s metrorágiou. 

• USG – uterus zväčšený s viacpočetnými 
ohraničenými, homogénnymi uzlami v stene 
od 2-12cm. 







Leiomyóm
nádor z hladkej svaloviny 

• benígny hladkosvalový nádor

• maternica (najčastejší nádor maternice), GIT, 
steny ciev, m.arrector pili, mäkké tkanivá

• stredný vek

• dobre ohraničený tumor histologicky 
pripomínajúci hladkú svalovinu

• leiomyóm maternice – subserózne, 
intramurálne, submukózne uloženie







Kazuistika č.2

• 60-ročná post-menopauzálna žena, ktorá sa 
sťažuje na nepravidelné krvácanie trvajúce 6 
mesiacov

• palpačne, pri vyšetrení brucha, nachádzate 
hmatateľnú pevnú masu v strednej čiare, 
ktorá je pohyblivá voči spodine. Bez zmien na 
povrchu kože.

• na CT bola videná veľká, dobre definovaná 
heterogénna hmota veľkosti približne 14 × 12 
cm, ktorá vychádzala z maternice s možnou 
infiltráciou do steny myometria.







Leiomyosarkóm
nádor z hladkej svaloviny 

• malígny hladkosvalový nádore
• maternica a mäkké tkanivá (zo steny ciev)

⮚ Leiomyosarkóm maternice

• postihuje len dospelé ženy, priemerný vek je 50-55 rokov

• šíri sa lokálne, metastázuje do regionálnych LU a do pľúc

• makroskopicky - solitárny neostro ohraničený intramurálny uzol, často 
krvácania a nekrózy



štíhle vretenovité bunky s atypiami a mitózami





Kazuistika č. 3

• 37 ročná pacientka. Náhodný nález 
vaskularizovaného, hyperechogénneho ložiska 
v pečeni priemeru 2cm pri USG brucha pre 
cholecystolitiázu.





Kavernózny hemangióm
nádory z endotelu

• vrodený - rastie s pacientom, neregreduje

• spojené s trombocytopéniou, intravaskulárnou koaguláciou

• výskyt súvisí aj s von Hippel Lindau ochorením (hemangiómy v mozočku, 
mozgovom kmeni, v očiach)

• tmavočervené ložisko, po narezaní môže vytekať krv



široké tenkostenné cievne priestory oddelené septami, vyplnené erytrocytmi





Kazuistika č. 4

• 24 ročná pacientka si nechala z kozmetických 
dôvodov odstrániť kožný tumorček pery,  
veľkosti 8mm, sivomodrý, ohraničený od 
okolitej pery. 







Kapilárny hemangióm
nádory z endotelu

• krvné cievy pripomínajú kapiláry

• nachádza sa v koži, podkoží, slizniciach pier, úst, na vnútorných 
orgánoch

• jahodový typ sa vyskytuje u mladistvých u 1 200 narodených detí

• môže byť viacnásobný, rastie v prvom roku

• regreduje do veku 7 rokov v 75%

• červená škvrnka alebo mierne prominujúci útvar na povrchu kože, ak je 
rozsiahlejší – naevus flammeus



v podkoží početné tenkostenné kapiláry vystlané endotelom



Kazuistika č.5

• 24 ročný, HIV pozitívny muž, ktorý trpel na 
depresiu po smrti svojho otca, za posledné tri 
mesiace neužíval vysoko aktívnu 
antiretrovírusovú liečbu

• pacient za ten čas spozoroval nový výskyt 
fialových lézií na oboch nohách, trupe a 
sliznici ústnej dutiny

• predovšetkým lézie ústnej dutiny boli 
mimoriadne bolestivé





Kaposhiho sarkóm
• cievny novotvar spôsobený ľudským herpesvírusom 8 (HHV8)

• býva indolentný, ale môže byť lokálne agresívny

• môže histologicky napodobňovať angiosarkóm; rozlíšenie je dôležité, pretože 
správanie nádoru a terapia sú veľmi odlišné

• progresívne, zväčšujúce sa červené až fialové kožné lézie
• klasický, endemický, AIDS asociovaný a iatrogény

Klinické štádia 

1. Štádium so škvrnami - červené alebo fialové makuly alebo škvrny

2.  Štádium s plakmi - početné červené, fialové alebo hnedé plaky

3.  Štádium nádoru – infiltrácia LU

• naraz môžeme pozorovať všetky štádia



Štrbinové vaskulárne priestory tvorené vretenovitými endotelovými bunkami s minimálnou až stredne 
ťažkou atypiou; krvácanie, hemosiderín a plazmatické bunky 







Kazuistika č.6
• 63 ročná žena,  s ohraničeným, podkožným 
uzlom priemeru 7cm v oblasti pravého 
ramena, pohyblivým voči spodine. Uzol rastie 
dlhé roky bez zmeny povrchovej kože. 







Lipóm 
nádor z tukových buniek

• benígny nádor zložený zo zrelých bielych adipocytov s uniformnými  
jadrami pripomínajúcimi zrelé  tukové tkanivo

• najbežnejší mezenchymálny nádor a nádor mäkkých tkanív (100-krát 
častejšie ako liposarkóm)

• častý je v podkoží, retroperitoneu, mediastine, omente

• dospelí vo veku nad 40 rokov, bez rozdielu pohlavia alebo etnickej 
preferencie, súvisí s obezitou

• zriedkavé u detí

✔Mnohopočetné lipómy: 5%, častejšie u žien, často familiárne, spojené 
s neurofibromatózou, syndrómami mnohopočetnej endokrinnej 
neoplázie, Bannayanovým syndrómom







Kazuistika č .7

•65-ročná dáma si všimla, že za posledné 2 
roky sa jej zväčšuje brucho, toto zväčšovanie 
má progresívny charakter. Pacientka udáva 
stratu na hmotnosti posledných 6 mesiacov.

•Počítačová tomografia brucha odhalila „veľkú 
heterogénnu léziu s viacnásobnou lineárnou 
septáciou, ktorá spôsobila kompresiu a posun 
susedných črevných klučiek, ľavej obličky a 
aorty smerom k pravej strane.







Liposarkóm
nádor z tukových buniek
• pomaly rastúci nádor

• prevažne v 5. až 7. dekáde života

• môže sa vyskytnúť po ožiarení

• MDM2, CDK4 gény

Typy liposarkómov 1. dobre diferencovaný liposarkóm

▪ low grade sarkóm

2. myxoidný / guľatobunkový liposarkóm

▪ vzniká prevažne v končatinách, low grade sarkóm

3. pleomorfný liposarkóm

▪ končatinový high grade sarkóm dospelého veku

Makroskopicky – objemné, neostro ohraničené nádory žltej farby, často želatinóznej
konzistencie











Dobre diferencovaný liposarkóm – S100



Kazuistika č. 8

• 25 ročný pacient sa v posledných 11 
mesiacoch sťažuje na bolesť v ľavej nohe. 
Bolesť bola na začiatku nepravidelná, silná, 
prerušovaná, objavovala sa prevažne v noci a 
postupne sa zväčšovala. 

•Po analgetikách bolesť prešla. Bez traumy v 
minulosti.

• RTG odhalilo léziu kosti s centrálnou 
lucenciou a  okolitou sklerózou. Vyšetrením 
PET scan sme odhalili ložiská so zvýšeným 
vychytávaní kontrastnej látky. 





Osteoidný 
osteóm
nádor z buniek kosti

• 5 – 25 r., muži

• dlhé kosti

• nočná intenzívna bolesť, 
exacerbácia po požití alkoholu, 
úľava po aspiríne

• nidus – centrálna vakularizovaná
časť s cievami a osteoblastmi, 
príp. osteoklastmi a osteoid





Kazuistika č. 9

• 14-ročný chlapec bol prijatý do nemocnice 
pre silné bolesti v pravom kolene. Bolesť bola 
posledných 10 týždňov prerušovaná, 
objavovala sa a vymizla sporadicky. Za 
posledný týždeň sa bolesť zhoršila, začala byť 
pravidelná s pridruženým opuchom okolo 
kolena. 

• z osobnej anamnézy - pacient hrá futbal za 
mládež. Počas tréningu je koleno obzvlášť 
bolestivé. Jeho rodičia pripisovali príznaky 
„rastúcim bolestiam“. 

•RTG pravého distálneho femuru, proximálnej
tíbie a proximálnej fibuly - V metafýzovej
oblasti tíbie je nepravidelne ohraničená masa 
expandujúca do okolitého mäkkého tkaniva s 
jemnou kalcifikáciou. Táto hmota sa javí ako 
novotvar s tvorbou Codmanovho trojuholníka 
- malý posun periostu v tvare trojuholníka, ku 
ktorému dochádza pri prerastení nádoru cez 
periost.







Osteosarkóm 
nádor z buniek kosti

• produkcia kostnej matrix malígnymi osteoblastami

• high-grade

• druhá najčastejšia primárna malignita kosti 

• typicky postihuje metafýzy dlhých kostí 

• 10.-15.r života

• de novo, choroby kostí a radiácia

Typy osteosarkómu 1. konvenčný centrálny osteosarkóm

2. teleangiektatický typ osteosarkómu

Makroskopicky – pružná šedo-biela hmota s ložiskami osifikovaného
tkaniva, cystické dutiny, nekrózy a hemorágie



Konvenčný typ - osteoid, vretenovité až polygonálne bunky  často s výraznými 
atypiami  a početnými, aj atypickými mitózami



Teleangiektatický typ - široké dutiny vyplnené erytrocytmi oddeľujú septá tvorenými 
polymorfnými polygonálnymi bunkami s početnými mitózami, prítomné početné 
mnohojadrové bunky podobné osteoklastom





Kazuistika č. 10

• 47 ročný muž s rýchlo rastúcim tumorom v 
oblasti stehna s bolesťami DK

• RTG : podľa nálezu predpokladáme ložisko 
dlhých kostí s rýchlym rastom (nad 8 cm a 
viac); kosť má jemnú kalcifikáciu, zle 
definované okraje, eróziu alebo zhrubnutie 
periostu; obvykle nie je prítomná periostálna
tvorba novej kosti





Chondrosarkóm
nádor z buniek chrupky
• tretí najčastejší primárny nádor kosti

• nad 50 rokov veku, viac u mužov

• postihuje najmä kosti panvy /krížová kosť/, menej často kosti končatín

• stanovenie gradingu – významný prognostický ukazovateľ

Typy chondrosarkómu 1. konvenčný chondrosarkóm

▪ kosti trupu panvy, dlhé kosti

2. dediferencovaný chondrosarkóm

▪ vysoko malígny variant s bifázickou histo. stavbou 

Makroskopicky pripomína laločnatú chrupku, môžu byť ložiská osifikácie alebo hlien



chondrocyty - veľké jadrá, viacjadrové, atypie, mitózy, nekrózy







Kazuistika č.11

•47-ročná žena mala dva roky nejasné bolesti v 
hornej časti brucha a pocit hrčky v bruchu. Bez 
symptomatológie typickej pre ochorenie GIT.

•Klinické vyšetrenie brucha odhalilo dobre 
definovanú priečne pohyblivú vnútrobrušnú
hrčku v pravom hypochondriu asi 8 × 6 cm.

•USG a CT brucha odhalili veľký nádor rastúci 
pravdepodobne na veľkej kurvatúre žalúdka 
alebo omenta, ktorá vytláčala priečne hrubé 
črevo

•Počas operácie našli útvar veľký 10 × 6 cm, 
ktorý vychádzal z veľkej kurvatúry žalúdka, 
Nepotvrdila sa infiltrácia nádoru do okolitých 
štruktúr, ani metastázy či lymfadenopatia







Gastrointestinálny stromálny 
tumor (GIST)
• najčastejší mezenchymálny nádor GIT a najčastejší sarkóm vôbec

• patrí medzi nádory s neurčitým biologickým správaním 

(rôzny stupeň agresívneho chovania)

• predpokladaný pôvod je z Cajalových intersticiálnych buniek uložených v 
muscularis propria

• diagnostika – kombinácia histologických, imunohistochemických a 
molekulárno-genetických vyšetrení

• etiológia- mutácia génu KIT a PDGFR-alfa

• postihuje žalúdok, tenké črevo, hrubé črevo, pažerák

Makroskopicky – dobre ohraničená lézia, guľovitého tvaru, vyklenuje 
stenu GIT, elastickej konzistencie, na reze homogénna štruktúra belavej 
farby, sekundárne s regresívnymi zmenami 








