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Klinické údaje: 

64-letý muž se zažívacími obtížemi dolního typu byl diagnostikován s pokročilým karcinomem 

distálního rekta, na zobrazovacích metodách s prorůstáním do obou svěračů, m. levator ani a 

solitární metastázou do jater. Pacient byl indikován k neoadjuvantní chemoradioterapii a následné 

resekci rekta, tzv. extralevátorové abdominoperineální excizi.  

Makroskopický nález: 

K bioptickému vyšetření byl odeslán resekát rekta s okolní mezorektální tkání, v distálním okraji s kůží 

anu, dorzálně s malým okrskem kostní tkáně. Celková délka resekátu byla 230 mm. Na příčných 

řezech resekátu bylo patrné cirkulárně zúžené lumen rekta difúzním fibrotickým proces. Fibrotický 

proces dále zasahoval do okolní mezorektální tukové tkáně. V mezorektální tkáni bylo vyhledáno 

celkem 22 lymfatických uzlin a tužší tumor průměru 4 mm, který byl makroskopicky považován za 

lymfatickou uzlinu a byl vybrán pro sklíčkový seminář. 

Mikroskopicky: 

Histologicky byly v místě popisovaného jizvení nalezeny reziduální okrsky invazivně rostoucího 

středně diferencovaného adenokarcinomu, tvořící maligní žlazové struktury, místy s tzv. špinavou 

nekrózou v luminu žlázek. Karcinom prorůstá do tukové mezorektální tkáně, výrazně infiltruje 

hladkou svalovinu vnitřních sfinkterů, nedosahuje resekčních okrajů. Ve 2 lymfatických uzlinách byly 

nalezeny metastázy popisovaného adenokarcinomu.  

Stádium ypT4pN1b(22/2)ypMX RO 

Náhodný tumor v mezorektální tkáni je histologicky dobře ohraničený, tvořený různě velkými hnízdy 

buněk uložených ve vazivovém stromatu. Hnízda buněk jsou tvořena uniformními blandně vyhlížejími 

epiteloidními buňkami se středním množstvím eosinofilní cytoplasmy a s centrálně uloženým kulatým 

jádrem s jemným chromatinem a nepatrnými jadérky. Popisované buňky se v několika řadách 

shlukují okolo lehce dilatovaných cév kalibru kapilár. Mitotická aktivita nádorových buněk je 

minimální (Ki67 1% buněk). Při imunohistochemickém vyšetření jsou nádorové buňky silně difúzně 

pozitivní při průkazu SMA, fokálně dále v CD34. Negativní jsou nádorové elementy v průkazu 

cytokeratinu, desminu, CD31, ERG, synptofyzinu, chromograninu A a CD56. 

Diagnóza:  

Incidentální nález glomus tumoru v mezorektální tukové tkáni 

Komentář: 

Glomus tumor je benigní mesenchymální tumor (maligní varianta je vzácná) tvořený modifikovanými 

hladkosvalovými buňkami vycházející z glomového tělíska. Glomové tělísko představuje kožní 

termoregulační aparát složený z arteriovenózních anastomóz obklopených specializovanými buňkami 

(glomové buňky- SMA +), které jsou schopné kontraktility. Funkcí glomového tělíska je odklonění 

toku krve mířícího do akrálních částí těla a zachováním tím tak tělesného tepla. Při chladovém 

stimulu se glomové buňky dilatují a tím otevřou arteriovenózní anastomózy a odkloní tím krev mimo 

kapilární řečiště, kde by docházelo ke ztrátě tepla. Nejhustěji jsou glomová tělíska distribuována na 



akrálních částech těla, převážně na prstech, a proto nejčastější lokalizací glomus tumoru bývají prsty, 

typicky v subunguální oblasti, ovšem asi v 10 % případů se může vyskytovat i v hlubokých měkkých 

tkáních kdekoliv v těle. Většinou nedosahuje rozměrů větších něž několik mm. Výskyt glomus tumoru 

je u obou pohlaví zhruba stejný, peak výskytu je mezi 20-40 lety věku. Klinicky se projevuje jako 

bolestivá kožní léze, bolest často přichází v záchvatech a může být vyvolána změnou okolní teploty či 

taktilní stimulací. Základní lečebnou modalitou je chirurgická resekce, udávaná lokální rekurence se 

udává asi v 10 % případů. 

Glomus tumor je složen jednak z glomových buněk (epiteloidní buňky s eosinofilní cytoplasmou a 

kulatým bladně vyhlížejícím jádrem) obklopující variabilní množství tenkostěnných větvících se cév, 

dále bývá v tumoru různé množství hladké svaloviny. Dle převažující složky se rozlišují tři varianty, a 

to solidní glomus tumor, glomangiom a glomangiomyom. Klinicky však toto rozdělení nemá žádný 

význam. V našem případě by se vzhledem k bohatému zastoupení kapilární složky dalo uvažovat o 

variantu zvanou glomangiom. Existuje i difúzní infiltrativní varianta známá jako glomangiomatóza. 

Maligní glomus tumor (glomangiosarkom) se vyznačuje výraznou jadernou atypií buněk a jakkoukoliv 

mitotickou aktivitou, popř. atypickými mitotickými figurami. 

V imunohistochemickém vyšetření je glomus tumor pozitivní v průkazu SMA, vimentinu, často h-

caldesmonu a CD 34 (typicky fokálně). Negativní je v průkazu CK, desminu, synaptofyzinu, 

chromograninu A a ERG. 

Vzhledem k lokalizaci a morfologii glomus tumoru do diferenciální diagnostiky našeho případu jistě 

patří low-grade neuroendokrinní tumory (grade 1 a 2), popř. paragangliom. Low-grade 

neuroendokrinní tumoru mohou tvořit obdobně jako glomus tumor hnízda blandně vyhlížejích buněk 

s granulání cytoplasmou a s kulatými jádry s jaderným chromatinem typu pepř a sůl. V rozlišení 

těchto lézí pomůže imunohistochemické vyšetření, kdy u neuroendokrinních tumorů budou pozitivní 

neuroendokrinní markery (synaptofyzin, chromogranin A)  a cytokeratin, dále budou negativní v 

průkazu SMA. U paragangliomu, který je také pozitvní na neuroendokrinní markery, je 

charakteristický růst nádorových buněk označovaný jako Zellballen růstový vzor, tato hnízda jsou 

obklopena bohatou kapilární vaskulaturou. Buňky paragangliomu mají granulární cytoplasmu, jádra s 

různě vyjadřenými jadernými atypiemi. Nádorové buňky jsou obklopeny sustenkulárními buňkami, 

které sice nejsou v hematoxylineosinových preparátech patrné, je ovšem možné si je zvýraznit 

pomocí imunohistochemie, a to S100 markerem. 

Tento případ představoval incidentální nález benigního nádoru v kontextu adenokarcinomu rekta v 

pokročilém stádiu a měl za úkol charakterizovat morfologické rysy glomus tumoru a poukázat na jeho 

základní diferenciální diagnostiku spočívající v odlišení od neuroendokrinních tumorů. 
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