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Tumors of uterine corpus 

Ľ. Danihel, 2019

Súčasná klasifikácia endometriálnej hyperplázie

WHO, 2014

• Hyperplázia bez atypie

• Hyperplázia s atypiami - (endometrioidná

intraepitelová neoplázia) EIN

I. Estrogén dependentné formy - u žien s hyperplastickým 

endometriom. Sú nižšieho stupňa malignity.

II. Estrogén independentné formy – u starších žien s atrofickým 

endometriom. Sú vyššieho stupňa malignity (serózny a 

svetlobunkový karcinóm endometria).

III. Estrogén independentné formy – morfologicky vzhľadu 

endometrioidného karcinómu. Stupeň malignity medzi I. a II.

IV. Ženy s vrodenou predispozíciou k vzniku karcinómu 

endometria.

Etiology of endometrial carcinoma 

1. PTEN suppressor gén- located on chromosome 10q23.3, which 

encodes a phophatase which is responsible for growth of the 

cells a apoptosis 

2. Hormonal stimulation – estrogen

3. Constitutional factors – obesity, diabetes, early age of menarche 

4. Diet – caloric intake  



18. 3. 2020

2

KI67 P53



18. 3. 2020

3

„Grading„ karcinómu endometria

• G1  - dobre diferencovaný  – menej ako 5% nádoru má solídny 

charakter

• G2  - 6-50% nádoru má solídny charakter

• G3  - viac ako 50% nádoru má solídny charakter

PGR

Infiltrácia myometria

▪Menej ako polovica hrúbky celého myometria

▪ viac ako polovica hrúbky celého myometria 

▪ VIAC – vascular invasion associated changes 

B. Ronnet et all., 2002

In: Blausteins Pathology of the 

Female Genital Tract
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Infiltrácia v %

20 % infiltrácia =  2 mm infiltrácia do myometria , ktoré je hrubé 1 cm

Dif. dg. karcinómu endometria a 

adenokarcinómu krčka maternice 

• Endometriálny adenokarcinóm

• koexpresia   cytokeratínov a vimentínu v 60-70 %

expresia CEA v  8% prípadov a slabá

• endocervikálny adenokarcinóm

• expresia  cytokeratínov, 

• vimentin je negatívny !!! 

expresia  CEA v 80 %  prípadov a masívna

AE1/3
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Vimentín

Endometrialna intraepitelová neoplasma EIN

• kribriformný vzhľad 

• nukleárne atypie

• najčastejšie v atrofickom endometriu

• lézie sú menšie ako 1cm


