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Mesenchymální dysplazie placenty (MDP)
retrospektivní studie 8 707 placent

?



1) Kompletní hydatidózní mola

2) Parciální hydatidózní mola

3) Mezenchymální dysplazie placenty

4) Hydropický potrat (nemolární chromozomální aberace 

včetně nemolární triploidie)

5) Jiné – cystické přeměny bb. ostrovů

amniální a chorionické cysty

cysty deciduálních sept

rezidua endometriálních žláz

Hroznovité (cystické) útvary v placentě
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Parciální hydatidózní mola



Mezenchymální dysplazie placenty
47, XY + 13



Mezenchymální dysplazie placenty
1991 – Moscoso a spol.

 Placentomegalie s hroznovitými útvary

(USG -an/hypoechogenní projasnění)

 Edématózní jen kmenové klky – cisterny a tlustostěnné cévy

 Periferní klky bez patologie

 Dilatace a serpentinovitý průběh choriálních cév

 Vzácná léze nejasné příčiny, snadná záměna s PHM!!

 V ¼ případů spojená s Beckwith – Wiedemannovým sy (?)

 Benigní léze, bez maligního potenciálu



 1) Paradinas et al (2001): 15/7 560 placent = 0,2%

 2) Arizawa et al (2002) :    6/30 758 placent = 0,02%

 3) Zeng et al (2012):          2/95 000 placent = 0,002%

 Bioptická lab. + ŠÚP, Plzeň

leden 1995 – červen 2018, 12. – 41. týden gravidity (23let)

7/8 707 placent = 0,08%

Publikované tři statistické údaje: 



A) 24 let, G3, P0, plod a placenta 47XY+13, alobární
holoprosencefalie,  potrat v 17. týdnu,    2004

USG: MUDr. A. Hudec, Genetika - Plzeň

2,2cm



B) 32let, USG 0, plod 47XY+21, indukovaný potrat v 17. týdnu



C) 31let, USG 0, tri 18, indukovaný potrat 18. týden



D) 34let, USG – kongenitální anomalie, cysty placenty, 
plod 47XY+13, indukovaný potrat 21. týden

USG: MUDr. Marcel Hasch, Bioptická lab., Plzeň



E) 33let, missed abortion, 46XX, autolýza – bez VVV

USG: Prim. MUDr. Vocásek, Jičín



F) 39let, G3, P2, mo-bi, mírná IUGR a polyhydramnion
jednoho plodu, spontánní porod 37. týden, 2 zdraví 46XY



G) 29let, obezita, GDM, G3, P1, USG 0, 40. týden 
spontánní porod, zdravý plod 46XX

2cm



PMD: periferní klky v normě, edém kmenových klků a cisterny, tlustostěnné cévy



MDP







p57 a Mol -Gen

 Ve všech případech p57 pozitivní ve stromatu klků i ve 
vilózním trofoblastu

 MG – jen v případě E – v izolovaných edematózních klcích 
karyotyp kompletní hydatidózní moly, v perferních ne



matka Prenatální 

USG

Gestační týden

Mateřská 

hCG

Mateřská

AFP
plod placentární

karyotyp

A 24 let, G3, P0 Kongenitální 

anomálie, cysty v 

placentě

18. týden

4.69 MoM (99.687 

IU/L)
norma 47XY+13 47XY+13

B 32 let 0

17. týden

NA NA 47XX+21 NA

C 31 let 0

18. týden

NA NA tri 18 NA

D 34 let, G2, P1 Kongenitální

anomálie, cysty v 

placentě

21. týden

norma norma 47XY+13 NA

E 33 let, G3, P2 Missed abortion, 

cysty v placentě

23. týden

norma norma plod 46XX 

bez VVV

Kompletní 

hydatidózní

mola v 

kmenových 

klkcích

F 39 let, G3, P2 Mo-Bi,

mírná IUGR a 

polyhydramnion

u 1 plodu

37. týden

NA norma 2 zdravé

plody 46XY

normální

karyotyp

G 29 let, G3, P1 0

40. týden

NA NA zdravý plod 

46 XX

normální

karyotyp
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PHM

MDP



Mezenchymální dysplazie placenty

 Placentomegalie s hroznovitými útvary

(USG -an/hypoechogenní projasnění)

 Edématózní jen kmenové klky – cisterny a tlustostěnné cévy

Velikost cyst různá, nezávisí na délce gravidity

 Periferní klky bez patologie

 Dilatace a serpentinovitý průběh choriálních cév 

– nemusí být vždy

 V ¼ případů spojená s Beckwith – Wiedemannovým sy (?)

 Benigní léze, bez maligního potenciálu, poddiagnostika

 Vzácná léze nejasné příčiny, snadná záměna s PHM!!



Rosai – Ackermann, Surgical Pathology



PMD

?

Trisomie 18



Děkujeme za pozornost!
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