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Ústav patologie 

Fakultní nemocnice        

Ostrava 



             Anamnestické a klinické údaje: 

 

- 73 roků věku 

- hypertenzní nemoc, ICHS, revmatoidní artritis,   

  stp. apendektomii (v roce 1946) 

- praktickým lékařem odeslána na chirurgickou kliniku   

  FNO k došetření 5 dnů trvající poruchy pasáže trávicího  

  ústrojí a bolesti břicha, která vznikla o 4 dny později 

- chirurgické vyšetření: palpačně citlivá v oblasti 

  hypogastria, aperitoneální; per rectum: ampula  

  zmenšená, prázdná, z ventrální strany v.s. extramurální 

  kulovitý útvar 

- dg: incipientní porucha pasáže, NS, s doporučením  

  došetření nálezu v rektu u gynekologa 



- gynekologické vyšetření:  

  in specula: zadní stěna poševní vyklenuta kulovitým  

  útvarem;  

  per vaginam: pánev vyplněna kulovitým útvarem  

  pastózního pohmatu bez možné diferenciace jednotlivých   

  orgánů malé pánve;  

  transvaginální sonografie: v malé pánvi kulovitý útvar 

  s převažující anechogenní složkou s četnými členitými 

  exofyty a rozšiřenými septy, vel. 20 cm, další podobný 

  útvar je v levém mezogastriu 

- dg.: Tumor ovarii v.s. malignus  



                               Operační nález: 

 

- v dutině břišní 1000 ml jantarového ascitu 

- kličky tenkého i tlustého střeva rozepjaty (cékum až 12 cm  

  v průměru) 

- v malé pánvi konglomerát rektosigmoidea, ovariálních 

  tumorů a zadní stěny děložní 

- pravé ovarium změněno v cystický tumor, fixované ke  

  stěně rekta 

- levé ovarium totéž změněno v podobný tumor 

- obě tuby jsou součástí tumoru 

- omentum, parietální a viscerální peritoneum posety meta 

  uzlíky 



                           Operační výkony: 

 

- hysterectomia abdominalis cum adnexectomia  

  bilaterali 

 

- peroperační vyšetření tumoru pravého ovaria na  

  zmrzlo: „nekrotizující adenokarcinom, nejspíše  

  serózního typu“ 

 

- resectio rectosigmoidei cum colostomia terminali 

  (operatio secundum Hartmanni) 



                              Makropopisy: 

 

- ovarium dx.: vel. 10x10 cm, povrch lesklý, hladký, vevnitř 

  rozsáhle polypovité, z části solidní nádorové masy žluto- 

  šedavé barvy 

- ovarium sin.: vel. 9x5x3 cm, na řezu s kolabovanou  

  cystou průměru 6 cm, jejíž vnitřní stěna je hladká, u této 

  cysty je polotuhé, bělavé ložisko vel. 3x3x2,5 cm 

- obě tuby: na povrchu tuby a v mezosalpinxu četné bělavé  

  uzlíky velikosti do 1,5 cm v největším rozměru 

- děloha: hmotnost 40 g, velikost 8x5x1,5 cm, na řezu v  

  čípku drobné bělavé ložisko vel. do 0,4 cm, šíře přední 

  stěny děložního těla 0,5 cm a zadní stěna 1 cm,  

  myometrium polotuhé konzistence, bělavé barvy 

 

 



- resekát rektosigmoidea: délka 23 cm, na povrchu serózy 

  a v přilehlém tukovém vazivu četné tumorózní masy 10 

  cm v největším rozměru, obkružující celou stěna střeva, 

  na řezu nádorové masy neprorůstají do sliznice střeva, 

  průměr lumina střeva v úseku stenózy je 2 cm, 

  v úseku střeva před luminální stenózou je dilatace 12 cm  

  v průměru 



Ovarium dx. (10x) 



Ovarium dx. (20x) 



Ovarium dx. (20x) 



Tuba dx. (4x) 



Tuba dx. (10x) 



Tuba dx. (40x) 



Fundus dělohy (10x) 



Perimetrium (20x) 



Myometrium (4x) 



Myometrium (20x) 



Vaše diagnóza 

 

         ??? 



OVARIUM – CK7 



OVARIUM - ER 



OVARIUM – WT-1 



OVARIUM – p16 



OVARIUM – p53 



TUBA – p53 



TUBA - ER 



DĚLOHA – PAS/D 



DĚLOHA - mucikarmín 



DĚLOHA – CK7 



DĚLOHA – p53 



DĚLOHA – CK20 



DĚLOHA - ER 



DĚLOHA - PR 



DĚLOHA – p16 



DĚLOHA – WT-1 



              VÝSLEDKY IHC VYŠETŘENÍ 

 

ovarium: CK7+, ER+, PR+, p53+, WT-1+, p16+ 

                 CK20- 

 

tuba: solidní tumor – ER+, p53+, WT-1+ 

          světlobuněčný tumor – ER-, p53+, WT-1- 

 

děloha: CK7+, p53+ 

              CK20-, ER-, PR-, WT-1-, p16-  



         VAŠE DIAGNÓZA  

     

                  PO IHC 

 

                     ??? 

 
 



Obě ovaria:  

High grade serózní karcinom s metastatickým rozsevem 

do obou tub, stěny rektosigmoidea, omenta a po  

parietálním i viscerálním peritoneu 

 

Děloha: 

Metastáza mucinózního adenokarcinomu (žaludek,  

             pankreas, žlučové cesty) 

 

Lumen pravé tuby: 

Kolize high grade serózního karcinomu ovarií a  

intraepiteliálně se šířícího metastatického mucinózního 

karcinomu, prorůstajícího z děložního těla 

 

 



                        Diferenciální diagnóza: 

 

High grade serózní karcinom ovaria: 

- low grade serózní karcinom ovaria – jaderná atypie mírná, 

            do 12 mitóz / 10 HPF, exprese p53 slabá a fokální, 

- high grade endometrioidní karcinom ovaria – skvamózní 

            diferenciace, lumen v karcinomu štěrbinovité,  

            exprese p53 slabá a fokální, někde negativní 

- karcinom z přechodného epitelu ovaria – chybí  

            glandulární formace 

 

Novinky: High grade endometrioidní karcinom a  karcinom 

                z přechodného epitelu ovaria se považují za high 

                grade serózní karcinom (WT-1+, výsledek DNA 

                array – Jaime Prat, W.Glenn McCluggage….)        



       Metastatický mucinózní adenokarcinom dělohy: 

 

- primární mucinózní adenokarcinom endometria –  

        komplexní architektonika (back-to-back, konfigurace 

        papilární, kribriformní), přítomnost hyperplazie  

        endometria, makro: nodulární, polypózní x difúzní  

        infiltrace 

 endocervikální adenokarcinom mucinózního typu –  

       p16+ (v našem případě p16-), čípek bez nádorové    

       infiltrace 

 metastáza mucinózního adenokarcinomu tlustého střeva – 

       CK7+/-, CK20+/- 

       Cave: adenokarcinom tlustého střeva obvyklého typu –    

                                 CK7-, CK20+/- 

                 rektální adenokarcinom – CK7+, CK20+/-      



   CK7     CK20   CDX2     p16 

ovarium      +     -/+1      -/+      - 

endo-

metrium 

     +    

 

        -       -      - 

cervix      +     -/+1        -/+     + 

appendix      -/+     +/-        -/+     -/+ 

žaludek, 

žluč.cesty, 

pankreas 

     +     -/+      -/+      - 

tlusté 

střevo 

     +     -/+        +     -/+ 

1 jen u intestinálního typu 



 

 

- další markery, např. DPC4, CEA, CA-125, villin nejsou též    

  orgánově specifické (McCluggage: Journal of Clinical  

  Pathology, July, 2012) 

 

- ER pozitivní jen u mucinózních adenokarcinomů ovaria a 

  děložního hrdla (jen s mülleriánskou diferenciací – CK7+,   

  CK20-, zatímco intestinální diferenciace je ER-, CK7+,  

  CK20+) 

 

- exprese p16 jen u mucinózních adenokarcinomů děložního 

  hrdla a vzácně tlustého střeva, včetně apendixu  

 

 

                    



 

                           Take – home messages 

 

 

 „Při určení primární lokalizace u metastatických mucinózních 

  adenokarcinomů v gynekologické patologii není IHC kromě 

  ER a p16 spolehlivým vyšetřením, proto se doporučuje 

  korelovat výsledky IHC vyšetření s makropopisem  

  a klinickými údaji (např. onkologická anamnéza, nález 

  peroperační a radiologický)“ 



             Metastázy karcinomů do dělohy: 

 

                    mléčná žláza          47% 

                    žaludek                   29% 

                    plíce                          4% 

                    tlusté střevo              3% 

                    pankreas                   3% 

                    ledvina                      3% 

 

    

 

 



Děkuji  

 

              za  

 

                       pozornost 


