
BIOPTICKÝ SEMINÁŘ 

  FN Poruba a CGB laboratoře Ostrava 
DNE 27.2.2013 

Případ číslo biopsie 14286/2012 vCGB 
a 14939/2012 v  FN Poruba 

 

MUDr Jan Nieslanik 

 Prof.MUDr.Jirka Mačák CSc 
Doc.MUDr. Martin Tichý 



Šlo o 61 letou ženu, které byla dne 3.10.2012 provedena 

hysteroskopie a kyretáž hrdla a dutiny děložní. 

 

 

 

Klinik uvedl, že jde o dysfunkční hyperplastické 

endometrium. 
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Vaše diagnóza ? 



My jsme napsali, že vedle endometriálního polypu s cysticky 

dilatovanými žlázkami a prosáklým stromatem bylo zastiženo ložisko 

velikosti 5mm složené ze žlázek s cytologickými atypiemi jejich epitelu, 

který vykazuje fokálně zvýšenou proliferační aktivitu v Ki67, je vimentin 

negativní a vykazuje CKAE1/3 pozitivitu. Mezi glandulárními 

strukturami většinou chybí vazivové stroma. Lézi jsme zhodnotili jako 

endometriální intraepiteliální neoplazii  ( EIN )  s  přechodem  do  

maze-like strukturovaného dobře diferencovaného endometroidního 

adenokarcinomu endometria. 

 

Konzultant sdělil, že rozhodnutí je obtížné a subjektivní. Domníval se, 

že sám by to uzavřel jako dobře diferencovaný endometroidní 

adenokarcinom se splývajícími polygonálně tvarovanými žlázkami a 

místy  maze-like partiemi. Vzhledem k tomu, že jde  o drobné ložisko v 

polypu, nemá v tomto případě z prognostického hlediska stanovení 

diagnózy „natvrdo“ zásadní význam. 



TEORIE A PRAXE  EIN 

 
Nové poznatky za posledních 5 let kompletně zrenovovaly vědecké 

základy způsobů, kterými lze definovat a diagnostikovat premaligní léze 

endometria. 

Endometriální intraepitelilální neoplazie (EIN) je histopatologická 

prezentace premaligní monoklonální léze endometria se zvýšeným 

rizikem vzniku endometriálního karcinomu. 

Nejde jen o přejmenování staré diagnostické jednotky, ale je opřena o 

nový klonální model premaligní léze a jsou nově definována její 

molekulární a histologická  diagnostická kriteria. 







Proč používat EIN ? 
EIN je příjemný pro klinika relevantní diagnostický systém odpovídající 

vědeckým faktům. Právě klinické relevantnosti byla dána přednost 19 

gynekologickými patology,kteří navrhli EIN jako diagnostický termín 

po kritickém zhodnocení klinických potřeb a nových vědeckých 

poznatků. 

 

Jsou problémy se současným WHO systémem hyperplazie. 

1. špatná reprodukovatelnost pokud jde o přítomnost nebo absenci 

cytologické atypie. 

2. zafixovaná koncepce cytologické „atypie“ nezohledňuje cytologické 

změny způsobené hormonálním prostředím. 

3. nejsou specifikována objektivní architektonická kriteria („simple“ 

versus „complex“) 

4. je velký počet diagnostických kategorií založených na obměnách 

pořadí cytologických a architektonických kriterií. 

5. není tu prostor pro fokální původ neoplastických klonů nebo úvaha 

o zvýšování zátěže způsobené progresí nemoci ( velikost léze ). 



HISTOLOGICKÁ DIAGNOSTICKÁ 

KRITERIA  EIN 

 
1.  architektura:  plocha žlázek je větší než plocha stromatu (průměrně    

60% u EIN a u benigních lézí do 25%). 

2.  cytologie:  cytologie nahlučeného ložiska se liší od pozadí nebo je 

zřetelně abnormální. 

3.  velikost:   největší  lineární  rozměr  je  větší  než  1mm. 

4.  vyloučit benigní napodobující léze:  bazální sekreční 

endometrium, polypy,reparativní změny atd. 

5.  vyloučit karcinom:  pro který svědčí „maze-like“, „mosaic-like“ a 

polygonální žlázky, solidní oblasti, myoinvaze nebo               

signifikantní kribriformní struktury. 



Současná endometriální 

diagnostická terminologie 
 

benigní                   endometriální                endometriální 

hyperplazie            intraepiteliální               adenoca 

                                neoplazie                       endometroidního 

                               ( EIN )                              typu 

___________________________________________________ 

 
léze je difuzní            léze je fokální a pro-         léze je fokální a pro- 

                                   greduje v difuzní               greduje v difuzní 

protrahovaný             

estrogenní                 prekanceróza                     maligní 

účinek 

 

terapie                       hormonální nebo               chirurgická podle 

hormonální a            chirurgická                         stadia léze 

symptomatická 





BENIGNÍ NAPODOBUJÍCÍ LÉZE 

 
1.  reaktivní změny způsobené infekcí, dysrupcí,nedávným 

těhotenstvím nebo instrumentací, které mohou zapřičinit nakupení 

epitelií a ztrátu polarity jader. 

2.  arteficiální narušení rozložení žlázek. Žlázky mají stejnou 

cytologii. 

3.  perzistující účinek estrogenů u anovalačních  cyklů a u 

estrogenům vystavených endometrií, ( „disordered proliferative 

endometrium“). 

4.  střední nebo pozdní sekreční endometrium. V hlubších vrstvách 

functionalis chybí pseudodecidualizace stromatu, ale změny žlázek 

zůstávají a mohou napodobit EIN. 

5.  endometriální polypy. 10% EIN vzniká v endometriálních 

polypech.  

6.  rozpad benigního endometria je nejčastěji  overdiagnostikován 

jako prekanceróza nebo karcinom. Rozpad může nastat po ovulačních i 

anovulačních cyklech. 

































































































































































DALŠÍ PRŮBĚH PŘÍPADU 

 
Dne 12.11.2012 byla provedena panhysterektomie. Děloha byla 

7,5x5,5x4 cm velká se dvěma intramurálními uzly v zadní stěně 

velikosti 5 a 25 mm. Děloha byla zpracována do 43 bloků, kde toliko 

ve dvou blocích bylo zastiženo ložisko do 5 milmetrové hlobky 

myometria infiltrujícího dobře diferencovaného endometroidního 

adenokarcinomu endometria. Intramurální uzly byla adenomyóza a v 

mezovariích byla endosalpingióza. 
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DĚKUJI ZA POZORNOST 

ZDROJE: 

1.  www.endometrium.org  (George L. Mutter MD) 

2.  „Robboy´s  Pathology of the Female Reproductive Tract“  2011. 

3.  „Blaustein´s  Pathology of the Female Genital Tract“  2011. 

 

http://www.endometrium.org/





