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Z nemocnice Přostějov byly dodány 2 bloky a 
jedno sklo, s informací: deformovaná děloha, 
částečně naříznuta, čípek 4 cm dlouhý, 
myometrium až 2.5 cm silné, obsahujíci několik 
tuhých uzlů fascikularní stavby, největší uzel 
průměru 6 cm, je měkčí konzistence, a je 
ložiskovitě pokrvácený 
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Pacient:  

 Žena 53-let 

 OA- hypertenze, varices cruris 

 NO- byla přijatá do nemocnice Prostějov pro 
operační řešení děložních myomů, pooperační 
průběh bez komplikací 
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Nádorová tkáň s výraznou cevnatostí tvořená 
atypickými částo anizomorfními elementy často 
mnohojádernými. Část nádorové populace má 
vřetenitý charakter. Mitotická aktivita nepřesahuje 
1 mitózu na 10 zorních polí vysokého zvětšení. 
Ve stromatu jsou regresivní změny ve smyslu 
edému či hyalinizace.  
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            SCRUTINIUM 
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CD 10 

CD 68 
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aktin caldesmon 

desmin 
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          NAŠE   DIAGNOZA 
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        ATYPICKY LEIOMYOM 
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               KOMENTÁŘ 



MUDr. Zornitza Petrova 
Markantová, CGB as 

Definice WHO: Leiomyom obsahující obrovské buňky 
s pleomorfními bizarními jádry a minimální, nebo žádnou 
mitotickou aktivitou. 

 

 V r. 1961 Przybora navrhnul termín „leiomyosarcoma in situ“, 
který se ovšem neujal. Do běžné praxe se zavedli pojmy 
„atypicky leiomyom“, „bizarní leiomyom“, „pleomorfní 
leiomyom“ a „symplasticky leiomyom“.  

 KA Downes et al navrhly následující kriteria : 

 Tumor musí mít origo v děloze 

 Musí bez pochyby mít hladkosvalový původ 

 Pleomorfní mnohojaderné buňky musí tvořit nejméně 5% 
nádoru 

 Mitotických figur musí byt pod 10 mitóz/10 poli vysokého 
zvětšení v místech s největší mitotickou aktivitu 
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Jedná se o nádor mladších žen- 25-51 let  

( průměr 40 let- problematika dalších 
těhotenství), velikost 1-14 cm ( v 10% velikost 
nad 10 cm), žlutavé barvy, s pokrvácením, ostře 
ohraničený.  

 

Hysterektomie je kurativní zákrok. 
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Diferencální diagnóza: 

 Leiomyosarkom 

 Jiné typy leiomyomů ( mitoticky aktivní 
leiomyom, celulární leiomyom, epiteloidní 
leiomyom, leiomyom s vaskulární invazi, 
benigní metastazující leiomyom) 

 STUMP ( hladkosvalový tumor s nejistým 
maligním potenciálem) 
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                          LMS 
Peri- nebo postmenopauzalní věk 

Extrauterinní progrese 

Průměr nad 10 cm 

Infiltratívní růst 

Koagulační nekrózy 

Atypické mitózy, více než 10-15 mitóz/10 zorních polí 
vysokého rozlišení 

 

Špatná prognóza ( stage I.- 40-70%, celkové přežití 
15-25%), diagnóza je obvykle jednoznačná 
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                BL   vs   LMS 

POČET MITÓZ                 DO 10                NAD 10 
 
NEKRÓZY                           NE                    ANO 
 
Dna PLOIDIE                   DIPLOIDNÍ          ANEUPLOIDNÍ 
 
P53                                4% nadorů        SILNĚ POZITIVNÍ 
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Mitoticky aktivní leiomyom- průměr do 10 cm, submukozalní, bez 
atypii, mladší ženy, mitózy až 15/10HPF 
 
Celulární leiomyom- fascikularní růst, četné tlustostěnné cévy, dif dg. 
spíše stromalní tumor 
 
Epiteloidní leiomyom- hnízda, pruhy, pseudožlázky, bez nekróz nebo 
atypii, přítomná hyalinizace, pod 5 M/10 HPF. Dif.dg. spíše karcinom 
 
Benigní metastazující leiomyomatóza- nález hladkosvalových útvarů u 
žen intervenovaných pro leiomyom dělohy  
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                    STUMP 
 
Atypicky leiomyom s nízkým rizikem rekurence- dufůzní a 
výrazné atypie, pod 10 M/10HPF, bez nekróz 
 
Atypicky leiomyom neznámého chování-výrazné atypie, do 
20M/10HPF, bez nekróz 
 
Hladkosvalové tumory s nízkým maligním potenciálem-
přítomné nekrózy, do 10 M/10HPF, bez atypii, přip nevýrazné 
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                ZÁVĚREM 

 
Atypicky leiomyom  je benigní hladkosvalový nádor s přítomností 
bizarních buněk, a regresivních změn, který může imitovat 
leiomyosarkom. Od něj se liší především nízkým počtem mitóz, 
absencí atypických mitóz a imunologickým profilem ( p53, 
overexprese p16, Ki 67). Nádory s hraničními markéry můžou 
budit i značné diagnostické rozpaky, a je vždy na místě další 
sledovaní pacienta. 
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           Děkuji za pozornost 


