
ABSTRAKT 

 

Úvod 

Leiomyom s bizarními jádry (LBN) a celulární leiomyom (CL) patří mezi vzácné varianty 

hladkosvalových nádorů dělohy. V diagnostické praxi může u LBN dojít k záměně 

s leiomyosarkomem (LMS) a u CL hlavně s low grade endometriálním stromálním sarkomem 

(LG ESS). Při stanovení diagnózy je nutné pečlivé zhodnocení morfologických znaků, 

v některých hraničních případech nám může pomoct imunohistochemické a molekulární 

vyšetření. Literární data týkající se molekulárně genetických alterací vyskytujících se u LBN a 

CL jsou limitovaná, ukazuje se však, že část těchto nádorů sdílí některé aberace s klasickými 

leiomyomy (UL) a LMS.  

 

Cíle 

Cílem práce je prohloubení znalostí o hladkosvalových nádorech dělohy, zejména LBN a CL, 

jejich komplexní morfologické, imunohistochemické (IHC) a molekulární zhodnocení. Cíle 

zahrnují: 1) podpoření hypotézy benigního chování LBN, 2) morfologickou analýzu LBN, 3) 

bližší ozřejmění tumorigeneze LBN se zaměřením na gen FH, 4) ozřejmění tumorigeneze CL, 

5) využití IHC protilátky FH jako screeningové metody k identifikací mutací genu FH, 6) 

využití morfologického zhodnocení a výsledků IHC vyšetření k usnadnění diferenciálně 

diagnostické rozvahy mezi benigními a maligními hladkosvalovými nádory, a dále mezi nádory 

jiné histogeneze, 7) IHC analýzu prognosticko-prediktivních markerů, se zaměřením na LMS. 

 

Materiál a metody 

Soubor obsahoval 108 LBN, 52 CL, 50 UL a 68 LMS. Bylo provedeno morfologické 

zhodnocení LBN a CL, u všech skupin IHC vyšetření s vybraným panelem protilátek. 

Molekulární analýza byla provedena pomocí Sangerova sekvenování a NGS úspěšně u 53 LBN, 

47 UL, 20 LMS a 38 CL.  

 

Výsledky 

1) LBN se chovají benigně, mohou recidivovat, ale nemetastazují. 2) LBN lze rozdělit dle 

morfologie na 2 skupiny, typ I a II. 3) Ztráta IHC exprese FH byla zastižena v 62 % LBN a 2 % 

UL, ale v žádném případě CL a LMS. Molekulární analýzy prokázaly mutace genu FH u 28,3 % 

LBN (35 % u typu I, 16 % u typu II), ale v žádném případě UL, CL a LMS. 4) U CL 

v tumorigenezi převažuje overexprese genu HMGA2 (34,6 %), následována delecí 1p 

chromozomu (19,3%) a mutací genu MED12 (9,4 %). 5) Senzitivita IHC protilátky FH je 87 % 

a specificita 58 %. 6) Morfologické zhodnocení lézí je pro diagnostiku zásadní. U sporných 

případů lze v rámci diagnostiky využít IHC i molekulární analýzu, část lézí však může mít 

překryvný imunoprofil. 7) U části LMS jsme na IHC úrovni prokázali expresi některých 

potenciálně prediktivních markerů (pan-TRK 10,3 %, ALK 4,4 %, PD-L1 2,9 %), potřebné jsou 

však další studie. 

  

Závěr 

Naše práce potvrdila, že LBN se i přes přítomnost jaderných abnormalit chovají benigně a jako 

terapeutický výkon lze pacientkám zejména v případě požadavku na zachování fertility 

doporučit myomektomii. Část hladkosvalových lézí dělohy může vykazovat expresi IHC 

markerů endometriální stromální diferenciace, např. CD10 a IFITM1, proto je znalost možné 

variability IHC profilu důležitá a jeho chybná interpretace může vést ke stanovení nesprávné 

diagnózy. V případě tumorigeneze hladkosvalových lézí jsou naše výsledky ve shodě s dosud 

publikovanými studiemi, ve skupině LBN dominuje přítomnost mutací genu FH (28,3 %) a ve 

skupině CL overexprese genu HMGA2 (34,6 %). Tyto poznatky lze v určitých případech využít 



v rámci diferenciální diagnostiky sporných lézí. Mutace genu FH u LBN bývají většinou 

somatického původu, minoritně se jedná o mutace germinální, které mohou být asociovány se 

syndromem hereditární leiomyomatózy a renálního karcinomu (HLRCC). Morfologické 

zhodnocení hladkosvalových lézí, včetně IHC vyšetření s protilátkou FH, by mohlo pomoci 

odhalit pacienty s možným HLRCC, nezbytná je však korelace s klinicko-patologickými daty 

a v indikovaných případech vyšetření klinickým genetikem. Senzitivita IHC vyšetření byla 

v naší studii 87 % a specificita 58 % (negativní prediktivní hodnota = 92 %). U částí LMS jsme 

na IHC úrovni prokázali expresi potenciálně terapeuticky ovlivnitelných biomarkerů (NTRK, 

ALK, PD-L1), v tomto ohledu je však zapotřebí dalšího výzkumu.   

 


