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V práci je popsán vzácný nález ekrinního syringofibroadenomu (ESFA) asociovaného s dobře 

diferencovaným dlaždicobuněčným karcinomem. Pacientem byl 85- letý muž, kterému byl 

odstraněn 2,5 x 2,5 cm velký, hnědě zbarvený ulcerující nodul se  zarudlým krvácejícím 

povrchem umístěný v metakarpophalangeálním kloubu ukazováku levé ruky. 

Histopatologicky byly nalezeny oblasti dobře diferencovaného dlaždicobuněčného 

karcinomu, které se střídaly s oblastmi anastomozujícími pruhy, snopci a sloupce epiteliálních 

buněk rozšiřujících se z exulcerované epidermis do ztluštělé, edematózní myxoidní na cévy 

bohaté dermis, typickými pro ESFA. 

Imunohistochemicky byla prokázána exprese proteinu p16 v nádoru, zatímco benigní části 

s ESFA p16 expresi nevykazovaly. Exprese proteinu p16 v nádoru je velmi často vyvolána 

HPV infekcí, proto byla ve vzorku provedena širokospektrální detekce HPV. 

Z nádoru fixovaného formalínem a zalitého do parafínu byla izolovaná celková DNA při 

speciálních bezpečnostních opatřeních snižujících riziko kontaminace jinými vzorky na 

minimum. 4 řezy o velikosti 5 µm byly deparafinizovány xylenem a etanolem. Izolace byla 

provedena manuálně za použití komerčního kitu podle firemního protokolu. Kvalita izolované 

DNA a absence PCR inhibitorů byla ověřena amplifikací kontrolních genů pomocí multiplex 

PCR produkující fragmenty o velikosti 100, 200, 300, 400 a 600 bp, podle integrity DNA ve 

vzorku. Byla provedena širokospektrální HPV detekce za použití několika systémů PCR. Pro 

amplifikaci byly použity širokospektrální primery cílené do oblastí HPV genomu L1 a E1. Ve 

vzorku byl detekován (pomocí primerů CP-SGB) beta papilomavirus HPV typ 107, recentně 

popsaný Vasiljevic et al (2008). Otázka etiologického významu nebo biologické relevance 

nálezu není prozatím rozřešena, neboť HPV typ 107 byl nalezen zatím vzácně a v malém 

počtu kopii viru. 
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V práci je popsán případ bazaloidního karcinomu postihující anus a rektum u 57-leté 

pacientky. Mikroskopicky tumor vykazoval nezvyklé morfologické znaky silně připomínající 

spiroadenomacylindrom, neboť se většinově skládal z nodulů bazaloidních buněk pilovitě 

uspořádaných, obsahujících nebo obklopených eosinofilním materiálem bazálních membrán a 

dále s přítomností intratumorálních lymfocytů. Přerůstající dlaždicový epitel vykazoval 

dysplastické změny kompatibilní s diagnózou dlaždicového karcinomu in situ , který se 



stupňoval do invazivního a obsahoval ostrůvky bazaloidních buněk. Dále se v dlaždicovém 

epitelu vyskytovaly koilocyty. 

Z nádoru fixovaného formalínem a zalitého do parafínu byla izolovaná celková DNA při 

speciálních bezpečnostních opatřeních snižujících riziko kontaminace jinými vzorky na 

minimum. 4 řezy o síle 5µm  byly deparafinizovány xylenem a etanolem. Izolace byla 

provedena manuálně za použití komerčního kitu podle firemního protokolu. Kvalita izolované 

DNA a absence PCR inhibitorů byla ověřena amplifikací kontrolních genů pomocí multiplex 

PCR produkující fragmenty o velikosti 100, 200, 300, 400 a 600 bp, podle integrity DNA ve 

vzorku. 

Genetická analýza zahrnovala detekci HPV zaměřenou na vysocerizikové a nízce rizikové 

typy a DNA mutační analýzu genu CYLD. Detekce HPV s onkogenním potenciálem ze 

skupiny alfa byla provedena pomocí několika širokospektrálních PCR cílených do oblasti 

HPV genomu E1 a L1. Pozitivní nález byl konfirmován sekvenací PCR produktu a jeho 

porovnáním s databází BLAST.  Mutační analýza genu CYLD zahrnovala PCR amplifikaci a 

sekvenování kódující oblasti genu CYLD, včetně exon-intronových spojů. 

Pomocí HPV detekce byl identifikován HPV typ 16, což je nejčastější HPV zodpovědný za 

malignity v anogenitální oblasti. V nádoru nebyly pomocí sekvenace kódující oblasti 

objeveny žádné alterace genu CYLD. 
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Hidradenoma papilliferum  (HP) je benigní kožní adnexální neoplázie, která se vyskytuje 

zejména v anogenitální oblasti dospělých žen a má znaky analogické intraduktálnímu 

papilomu prsu. Maligní změny v HP jsou extrémně vzácné. V literatuře byl doposud popsán 

jediný případ duktálního karcinomu in situ, který vzniknul v HP. 

V této studii byl popsán další případ HP, který kromě typické morfologie HP prezentoval 

okrsek s duktálním karcinomem in situ, který se jevil jako zvětšené pleomorfní epitelové 

buňky blastického vzhledu s atypickými mitózami a obklopené myoepiteliálními buňkami.  

Z nádoru fixovaného formalínem a zalitého do parafínu byla izolovaná celková DNA při 

speciálních bezpečnostních opatřeních snižujících riziko kontaminace jinými vzorky na 

minimum. 4 řezy o velikosti 5 µm byly deparafinizovány xylenem a etanolem. Izolace byla 

provedena manuálně za použití komerčního kitu podle firemního protokolu. Kvalita izolované 



DNA a absence PCR inhibitorů byla ověřena amplifikací kontrolních genů pomocí multiplex 

PCR produkující fragmenty o velikosti 100, 200, 300, 400 a 600 bp, podle integrity DNA ve 

vzorku. 

Byla provedena širokospektrální HPV detekce za použití několika systémů PCR, detekující 

kožní i slizniční typy. Pro amplifikaci byly použity primery cílené do oblastí HPV genomu L1 

a E1. Genotypizace pozitivního nálezu byla provedena sekvenací produktu a srovnáním 

s databází BLAST. 

Ve vzorku byl detekován vysocerizikový typ HPV 16. Lokalizace neoplázie by mohla svědčit 

pro možnou HPV etiologii. Nelze však vyloučit kontaminaci z okolní tkáně při odběru 

bioptického materiálu. 
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Anogenitální mléčnou žlázu napodobující žlázy (MLG ,z ang. mamary-like glands) byly 

dlouhou dobu považovány za ektopickou prsní tkáň. V současné době jsou hodnoceny jako 

typické struktury lokalizované v anogenitálním traktu. V práci byla provedená genetická 

detekce HPV v 16 neopláziích vznikajících na podkladě anogenitálních MLG. Jednalo se o 3 

fibroadenomy, 2 ložiska adenózy,1 invazivní duktální karcinom,1 tubulo-lobulární karcinom, 

2 hidradenoma papilliferum s výraznými cystickými změnami připomínající cystadenom a 

oxifilní metaplázii a 7 případů extramamární Pagetovy choroby.  

Z nádoru fixovaného formalínem a zalitého do parafínu byla izolovaná celková DNA při 

speciálních bezpečnostních opatřeních snižujících riziko kontaminace jinými vzorky na 

minimum. 4 řezy o velikosti 5 µm byly deparafinizovány xylenem a etanolem. Izolace byla 

provedena manuálně za použití komerčního kitu podle firemního protokolu. Kvalita izolované 

DNA byla ověřena amplifikací kontrolních genů pomocí multiplex PCR produkující 

fragmenty o velikosti 100, 200, 300, 400 a 600 bp, podle integrity DNA ve vzorku. 

Byla provedena širokospektrální HPV detekce za použití několika systémů PCR. Pro 

amplifikaci byly použity primery cílené do oblastí HPV genomu L1 a E1. Pozitivní nálezy 

byly ověřeny sekvenací a srovnáním s databází BLAST nebo reverzní hybridizací se 

systémem LiPA. 

V invazivním duktálním karcinomu byl detekován vysocerizikový HPV typ 31.  V jednom 

případu extramamární Pagetovy choroby byl nalezen nízcerizikový HPV typ 6. Dále byl ve 

stejné jednotce ale jiném případu detekován dosud nepopsaný typ HPV, který byl sekvenčně 



nejblíže podobný HPV typu 21 a 24 ze skupiny beta papilomavirů.  Nález HPV v skupině 

MLG lézí je ojedinělý. Nelze se vyjádřit, zda se jedná spíše o náhodnou koincidenci a nebo 

zda invazivní duktální karcinom MLG je etiologicky vyčleněn ze skupiny MLG. Dle našich 

nálezů a podle literárních zdrojů HPV nehraje obecně kauzální roli v anogenitálních MLG 

lézích. 
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V práci bylo popsáno 22 případů typických, doposud málo popsaných adenokarcinomů 

nízkého stupně. Tyto adenokarcinomy byly nejčastěji nalezeny v lokalitě jazyka a některými 

histologickými znaky připomínaly papilární karcinom štítné žlázy. Nádory byly neopouzdřené 

a lobulárně uspořádané, typ růstu byl především kribriformní a solidní. Proto byly tyto 

neoplastické jednotky nazvány „kribriformními adenokarcinomy drobných slinných žláz“ 

(CAMSG, z ang. Cribriform adenocarcinoma of minor salivary gland origin) Všechny nádory 

se vyskytly na dospělých pacientech s průměrným věkem stanovení diagnóza 55,8 roků. 

Molekulárně genetická studie CAMSG zahrnovala detekci aktivačních mutací genů KRAS, 

BRAF, c-kit, PDGRFa a detekci slizničních typů HPV. Pro tyto účely byla komerční 

soupravou po deparafinizaci xylenem a etanolem izolována celková DNA z 18 vzorků 

CAMSG, 5 vzorků polymorfních low-grade adenokarcinomů slinných žláz (PLGA) a  5 

adenoidně cystických karcinomů. Kvalita izolované DNA a absence PCR inhibitorů byla 

ověřena amplifikací kontrolních lidských genů, generující produkty 100, 200, 300, 400 a 600 

bp. Detekční systém pro HPV se skládal z několika PCR reakcí, které byly navrženy tak, aby 

pokrývaly spektrum vysocerizikových a nízkorizikových HPV, jež hrají úlohu v patogenezi 

částí neoplázií z oblasti hlavy a krku. Širokospektrální detekce HPV byla zaměřena do oblasti 

L1 HPV genu a do oblasti E1 HPV genu. Konkrétně byly použity PCR s primery GP5+/6+ a 

CPSGB, jejichž produkty byly ověřovány a genotypizovány sekvenační reakcí a srovnáním 

s databází BLAST. Dále byl použit komerční systém INNO-LiPA Genotyping kit Extra 

s detekčním a genotypizačním systémem na principu reverzní hybridizace biotinem značeným 

krátkých PCR produktů (primery SPF). Riziko falešně negativní detekce HPV díky deleci 

genů L1 a E v nádoru bylo sníženo na minimum doplněním typově specifické PCR zacílené 

do oblasti HPV onkogenů E6 a E7 u 5 nejčastějších HPV typů, vyskytujících se v malignitách 

lokalizace hlavy a krku a to 16, 18, 31, 33, 35. 



HPV DNA byla detekována pouze v 1 ze vzorků a to směs HPV typů 33 a 18. Vzhledem 

k ojedinělému nálezu se nepředpokládá kauzální role HPV v patogenezi CAMSG .  

Summary: 

We present a series of 23 cases of a distinctive, hitherto poorly recognized low-grade 

adenocarcinoma, with several histologic features reminiscent of papillary carcinoma of the 

thyroid, and which mostly but not exclusively occur in the tongue. All the tumors were 

unencapsulated and were divided into lobules that were composed mainly of cribriform and 

solid growth patterns. Therefore, we propose the name "cribriform adenocarcinoma of minor 

salivary gland origin (CAMSG)." All the patients were adults with a mean age at diagnosis of 

55.8 years (range, 25 to 85 y). Fourteen of the 23 tumors were localized in the tongue, 3 in the 

soft palate, 2 in the retromolar buccal mucosa, 3 in the lingual tonsils, and 1 in the upper lip. 

Fifteen patients of 23 had synchronous metastases in the cervical lymph nodes at the time of 

diagnosis, bilateral in 3 cases. In 3 patients, the nodal metastasis was the first evidence of 

disease, later investigation revealing primary neoplasms in the base of tongue and tonsil, 

respectively. In addition, 1 patient developed a cervical lymph node metastasis 8 years after 

excision of a primary tumor of the tongue. Eighteen tumor samples of CAMSG from 10 cases 

were available for molecular genetic testing. No mutations of BRAF, KRAS, c-kit, and 

PDGFRa genes were found in any of the analyzable cases. In 1 case, DNA quality was 

unsatisfactory for molecular analysis. Furthermore, detection of DNA of wide spectrum of 

high-risk/low-risk HPV types was performed. All but 1 case were negative. In 1 case, high-

risk HPV type 33 was detected (this case also showed weak positivity of HPV type 18). 

 

 

 

 

 

 


