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CYSTICKÝ TROFOBLASTICKÝ TUMOR VARLETE  

 

49letý pacient s tumorem varlete. Z anamestických dat je podstatným údajem, že pacient nepodstoupil 

žádnou předchozí chemoterapii. K histologickému vyšetření zaslán resekát varlete se semenným 

provazcem, na řezu s cystickým tumorem 80x60x40mm, cystická část 30x10x10 mm s krvavým 

obsahem. Doplnění údaje o hladině S_HCG v době diagnózy: 312557,0/ IU l (norma 0-2/l). 

Histologicky se jednalo o smíšený terminální tumor varlete tvořený embryonálním karcinomem, 

iniciálně invazivním seminomem, zralým teratomem a cystickým trofoblastickým tumorem.  

Úvod: Vzácná léze s neznámou incidencí. Výskyt u mužů ve věku 15-40 (medián 25 let). Dle aktuální 

WHO klasifikace nádorů mužského genitálu a močových cest z roku 2016 se řadí do skupiny nádorů 

z germinálních buněk, non seminomových, vycházející z intermediálního typu trofoblastu.  

Historie: Nejedná se o nově popsanou jednotku. V literatuře se nejčastěji objevuje pod názvem léze 

podobná choriokarcinomu (choriocarcinoma-like lesion), popisují se dva subtypy teratomový a 

cystický trofoblastický choriokarcinom.  

Lokalizace: CTT byl nejprve popsán v lymfatických uzlinách retroperitonea po chemoterapii u 

pacientů s germinálním tumorem varlete. Dále byl popsán varleti jako součást smíšených germinálních 

tumorů u pacientů po předchozí chemoterapii. V literatuře je jeden případ CTT v primárním smíšeném 

germinálním tumoru v mozku v oblasti šišinky mozkové u dítěte po chemoterapii. Nově jsou 

popisovány případy primárních CTT ve varleti bez předchozí chemoterapie (náš případ).  

 Ve smíšených germinálních tumorech je CTT nejčastěji asociován se zralým teratomem, 

embryonálním karcinomem a nádorem ze žloutkového váčku, vzácně se seminomem.  

Patogeneze: Dosud není jednoznačně objasněna, uvádí se několik teorií:    

 - vznik CTT z regredovaného choriokarcionomu, regrese je indukována účinkem chemoterapie 

nebo imunitou (v druhém případě se jedná o spontánní regresi, jev dobře popsaný u germinálním 

tumorů, kdy se méně agresivní komponenta intermediálního typu trofoblastu perzistuje a cysticky 

degeneruje do podoby CTT).           

 - CTT je mezistupněm vyzrávání choriokarcinomu do teratomu     

 - společný výskyt CTT a teratomu je kolize, léze jsou bez vzájemné souvislosti   

 - nejnovější teorie hovoří o CTT jako o samostatné jednotce derivované z trofoblastu (tyto 

názory vycházejí zejména z nově publikovaných kazuistik CTT ve varleti bez předchozí 

chemoterapie).    

Klinika/laboratorní hodnoty: Rezistence ve varleti. Laboratorně je hladina beta-podjednotky hCG 

(lidského choriového gonadotropinu) lehce zvýšená, může být i v normě.  

Histologie: Unilokulární cystická léze smíšená s dalšími komponentami germinálního tumoru. Ostré 

ohraničení, bez infiltrativního typu růstu. Stěna cysty je vazivová, chudě buněčná, bez nekróz a bez 

prokrvácených okrsků. Výstelka cystické léze je variabilní, většinou jedna vrstva, nepravidelně dvě až 

tři vrstvy jednojaderných trofoblastických elementů. Jádra jsou centrálně uložená, svraštělá 

degenerovaného vzhledu, bez prominujících jadérek, bez mitotické aktivity. Trofoblastické elementy 

mají objemnou eosinofilní cytoplazmu, ve které jsou opticky prázdné intracytoplazmatické vakuoly 

(lakuny), které vytvářejí krajkovitý vzhled výstelky.  Velmi vzdáleně trofoblastická výstelka 

připomíná dlaždicobuněčný epitel.  Zcela ojediněle je popsaná tvorba mikropapilárních formací 

výstelky, častěji se popisuje nepravidelná tvorba okrsků se solidním typem růstu trofoblastické 

výstelky. V oblastech solidního typu růstu je extracelulárně popisovaná přítomnost 



fibrinoidního/hyalinního materiálu.  Nejdůležitější histopatologické znaky jsou shrnuty 

v následující tabulce. Tabulka je originálně z publikace Primary Cystic Trophoblastic Tumor of the 

Testis, autorů Godim, Dibson et. al. (viz reference), doplněná o srovnání s naším případem.  

 

MORFOLOGICKÉ ZNAKY CTT VARLETE, srovnání s naším případem 

Morfologický znak Četnost (v uvedené 

publikaci) 

Náš případ 

cystická komponenta 14/14 + 

asociace se zralým 

teratomem 

14/14 + 

fibrinoidní změny 14/14 + 

ohraničený růst 12/14 + 

multifokální růst 7/14 - 

vyšší hladina hCG 6/14 ? (údaj nemáme)  

hCG pozitivita 6/6 + 

solidní okrsky růstu 5/14 + 

zvýšená mitotická aktivita 2/14 - 

hemoragické pozadí 1/14 - 
 

Imunohistochemie: pozitivita hCG, GATA3, inhibin A, p63, p40.  

Diferenciální diagnóza: Nádory derivované z trofoblastu: 1) placental site trofoblastic tumour (PSTT), 

2) epiteloidní trofoblastický tumor (ETT), 3) regredovaný choriokarcinom. Trofoblastické elementy 

jsou stejného vzhledu, jednotky se vzájemně liší typem růstu, lehce v imunohistochemickém profilu a 

zejména v prognóze. 4) Dlaždicobuněčný karcinom        

 ad 1) PSTT má vzhled implantačního místa intermediálního trofoblastu (v děloze), stroma je s 

edémem, bez nekróz, ojediněle s menšími ložisky krvácení. Trofoblastické elementy jsou nízce 

kohezivní, vrůstají do svaloviny cév a v okolí je větší množství fibrinoidního materiálu. PSTT ve 

varleti je vzácný, v literatuře jsou 4 popsané případy. Imunohistochemicky se popisuje kompletní 

ztráta exprese p63, difúzní pozitivita v human placental lactogene (HPL).     

 ad 2) ETT roste solidně ve formě hnízd či pruhů, většinou ohraničeně, zcela ojediněle je 

pozorován infiltrativní typ růstu ve formě jednotlivých trofoblastických elementů do okolí. 

Trofoblastické elementy jsou jednojaderné, jádra jsou hyperchromní s výraznějšími jadérky. 

Syncytiotrofoblastické elementy se v ETT nevyskytují. Extracelulárně mezi trofoblastickými elementy 

jsou popisována depozita hyalinního materiálu a na periferii tumoru lymfocyty. Intracytoplazmaticky 

jsou vakuoly, které obsahující bazofilní materiál s fragmenty pyknotických jader. Nejsou popisovány 

nekrózy či četnější mitózy. Imunohistochemicky je pozitivita v p63, HPL bývá spíše negativní.  

 ad 3) Regredovaný choriokarcinom má infiltrativní typ růstu s hojnými okrsky nekróz, 

prokrvácení stromatu a bifázický vzhled s cytotrofoblastickými a syncytiotrofoblastickými elementy.    

 ad 4) dlaždicobuněčný karcinom vznikající jako somatický typ malignity ve zralém teratomu. 

Dlaždicobuněčný karcinom má solidní typ růstu, buňky jsou kohezivní a mohou mít mezi sebou 

prominující intercelulární můstky. Může být přítomno rohovění a nekrózy. Imunohistochemicky je 

silná pozitivita v cytokeratinech (CKAE1/3), p63 i v p40.  

Prognóza: V případě absence jiných komponent smíšeného nádoru je příznivá. Prognóza je 

srovnávána s prognózou u zralého teratomu, kurativní je jednostranná orchiektomie a následná 

chemoterapie. Není popisována tendence ke generalizaci.  

 



 

Průběh onemocnění u našeho pacienta: Po provedení radikální orchiektomie podstoupil chemoterapiii 

(4x BEP - bleomycin, etoposid a cisplatina). Onemocnění generalizovalo do jater, retroperitoneálních 

uzlin a do plic. Paket zvětšených retroperitoneálních uzlin způsoboval hydronefrózu a pacientovi byl 

následně po operaci implantován do pravého močovodu. Měsíc po operaci bylo provedeno MRI 

mozku, popsány dvě ložiska metastáz, která byla následně ozářena gamma nožem. Po chemoterapii a 

radioterapii došlo k významné regresi všech popsaných metastatických ložisek. Po roční kontrole 

zastižena nová metastatická ložiska mozku a v plicích, pacient indikován k paliativní radioterapii 

celého krania.  
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