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Tumor levého varlete

• 65 let

• Bez udání velikosti
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Diagnóza: 

Smíšený nádor z germinálních a sex-
cord gonadálních stromálních buněk

(Talermanův tumor)



Talermanův tumor

• Raritní

• Distinktní gonadální nádorová jednotka 
histologicky složená ze 2 komponent:
– Germinální buňky

– Sex cord gonadální stromální buňky

• Odlišný od gonadoblastomu: vzniká vždy u 
fenotypicky i genotypicky normálních pacientů, 
morfologické odlišnosti: chybění koncentrických 
kalcifikací, Leydig-like buněk, luteinizovaných
buněk



IHC

• Germinální komponenta:

+ SALL4

- OCT3/4, Nanog, CD117, PLAP, NSE

DMRT1 +/- (nespolehlivé)

• Sex cord komponenta

+ Inhibin, calretinin, AE1-3



Molekulární genetika

• Nejsou známy žádné změny genotypu 
využitelné v diferenciální diagnostice

• Testována amplifikace 12p, mutační status 
genů c-kit a PDGFRA – vše negativní



Testikulární Talermanův tumor Ovariální Talermanův tumor
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buňky s kulatými jádry variabilní
velikosti

OCT3/4, PLAP, CD117, NSE, 
PAS negativní

podoba s adultní variantou
nádoru z buněk granulózy

bez známých cytogenetických
odchylek

cytomorfologie identická
klasickému
seminomu/dysgerminomu

OCT3/4, PLAP, CD117, 
NSE, PAS pozitivní

variabilní vzhled

amplifikace 12p
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Důkazy neoplastické povahy germinálních buněk

1. Rozmístění germinálních buněk: uspořádané do skupin 
nebo jednotlivě, bez formace tubulárních struktur

2. Atypické mitózy přítomné v germinální komponentě

3. Invaze do nádorového pouzdra/funiculus spermaticus
obsahující obě nádorové komponenty



Původ germinální komponenty

• Není to seminom
• Spermatocytický tumor? (histologická variace velikosti buněk, IHC 

negativita s OCT3/4, Nanog, CD117, PAS, pozitivita s DMRT1)
• Ale…

o ST vykazuje zřetelně větší variabilitu velikosti jader než Talermanův
tumor

o ST nikdy nemá sex-cord komponentu x Talermanův tumor vždy
o ST mohou vzácně metastazovat nebo obsahovat sarkomatoidní

komponentu x Talermanův tumor indolentní
o ST DMRT1+ (linie spermatogonií), TCLF5+ (diferenciace směrem do 

primárních spermatocytů) x Talermanův tumor DMRT1+, TCLF5-
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spermatocytického tumoru: 

SPERMATOGONIE S DIFERENCIACÍ 
DO PRIMÁRNÍCH SPERMATOCYTŮ 



• Chromozomální numerické aberace spermatocytického
tumoru: zisk chromozomu 9,20, ztráta chromozomu 7 –
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molekulárně genetická studie testikulárního Talermanova tumoru by 
měla s jistotou jeho vztah k spermatocytickému tumoru objasnit 



Talermanův tumor: shrnutí

• Distinktní bifazická gonadální nádorová jednotka
– Germinální komponenta

– Sex-cord gonadální stromální komponenta

• Vzniká u fenotypicky i genotypicky normálních pacientů

• Indolentní

• Morfologie i imunofenotyp odlišný od ovariálního 
protějšku

• Germinální komponenta je prokazatelně 
neoplastického původu, pravděpodobně pochází z linie 
spermatogonií
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Děkuji za pozornost
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