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SD-IAP č. 674

• 52 ročná žena

• tumor retroperitonea

• ovoidný nádor šedožltej farby 10 x 9 x 5 cm

s priliehajúcou časťou žalúdka 4 x 2 x 0,3 cm
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Vretenobunkový tumor s 
extenzívnym lipomatóznym 

komponentom
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Vimentin                 CD34



Desmin              CD117



S-100 proteín               Ki-67



ER





Lipomatous mammary-
type myofibroblastoma

(MTMF)



13q/Rb rodina nádorov

delécia alebo preskupenie 
13q14



MTMF

• Wargotz a spol. (1987)

• prsná žľaza starších mužov

• McMenamin, Fletcher (2001) - séria 
extramamárnych MTMF

• variabilná anatomická distribúcia

• morfologická heterogenita

• diagnostika v prsníku jednoduchá









MTMF

• priemerná veľkosť - 6.6 cm (1 - 22 cm)

• nebolestivé zdurenie (masa) 

• vretenovité bunky s relatívne krátkymi 
jadrami a variabilná adipocytárna zložka

• myxoidna stroma, hyalinizácia, mastocyty

• bez metastazovania

• extrémne nízke riziko rekurencie (v 1 prípade  
recidíva po 20 rokoch)





MTMF



MTMF

CD34 Desmin Rb-



Dif. dg.
• SCL

• ASLT 

• Celulárny angiofibróm

• Myolipóm/lipoleiomyóm

• ALT/DDL

• SFT

• Fibromatóza

• GIST



Záver

1. MTMF má širokú škálu anatomickej 
lokalizácie, častejší je extramamárny

2. Morfologická variácia MTMF môže spôsobiť 
diagnostické problémy

3. Hodnotnú pomoc v diagnostike má negatívna 
expresia Rb

4. Riziko rekurencie je minimálne aj pri pozit. 
resekčných okrajoch
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