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Predhovor

Nádory sliných žliaz síce nepatria medzi najčastejšie onkologické choroby v Slovenskej republike,
predstavujú však významnú skupinu nádorov orofaciálnej oblasti, incidenciou zodpovedajúcou 
nádorom ústnej dutiny a pery. Anatomické pomery v oblasti tváre spôsobujú, že napriek včasnej 
diagnostike a adekvátnej liečbe môžu pacienti trpieť na mnohé neskoré komplikácie, ktoré zásadným 
spôsobom zasahujú do života pacienta. Ide o nádory, ktoré vzhľadom na svoju špecifickú histologickú
stavbu charakterizuje celkovo komplikovaná klasifikácia náročnejšia na pochopenie, majúca ale
význam z hľadiska prognózy pacienta, ako aj vhodného výberu terapie. Predkladaný učebný text si dáva 
za cieľ priblížiť ich klasifikáciu a upriamiť pozornosť na najdôležitejšie črty, s priamym klinickým
dopadom na pacienta. Učebný text je vhodný najmä pre študentov zubného lekárstva a lekárom
v príprave na špecializačnú skúšku, dôležité informácie tu ale môžu nájisť všetci, ktorí sa venujú 
problematike onkológie orofaciálnej oblasti, jej diagnostiky, liečby a v neposlednom rade výskumu.
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Úvod k anatómii a histológii slinných žliaz

Slinné žľazy sú exokrinné orgány zodpovedné za tvorbu a sekréciu slín. Rozlišujeme veľké a malé slinné 
žľazy. Medzi veľké partria príušná (glandula parotis), podčelustná (glandula submandibularis) 
a podjazyková (glandula sublingualis) slinná žľaza. Malé slinné žliazky sú nepárové a nachádzajú sa 
všade v ústnej dutine a v orofaryngu s výnimkou dorzálnej plochy jazyka a ďasna. 

Histologicky patria slinné žľazy medzi tubuloalveolárne žľazy. Ich základnú funkčnú jednotku – sekrečný 
acinus s priľahlými vývodmi - tvorí kombinácia luminálnych a abluminálnych buniek (obr.1). Luminálne 
bunky zahrňujú acinárne a duktálne bunky, kým abluminálne bunky predstavujú myoepitélie a bazálne 
rezervné bunky 1 (Obr. 1).

Myoepitélie sú kontraktilné elementy nasadajúce zvonka na acinárne bunky a interkalárne vývody. 
Majú variabilnú morfológiu; najskôr pripomínajú hladkosvalovú bunku, avšak sú epitelového pôvodu
2. Podporujú vylučovanie sekrétu acinárnych buniek do vývodového systému.

C

B

A

Obr. 1 Nákres histologickej štruktúry slinnej žľazy. 
Slinná žľaza je tubuloalveolárna žľaza tvorená sekrečným acínom  so seróznymi, resp. mucinóznymi 
bunkami (A), na ktorú nadväzujú bunky vývodov (B). Medzi epitelovými bunkami acínov 
resp. interkalárnych diskov a bazálnou membránou sa nachádzajú myoepitelové bunky (C), ktoré majú 
epitelový pôvod ale morfologicky pripomínajú bunku hladkej svaloviny.

Podľa charakteru sekrécie môžu byť acinárne bunky serózne, mucinózne alebo zmiešané 3. Serózne 
bunky majú klinovitý tvar s bazálne uloženým jadrom a bazofilnými cytoplazmatickými granulami. Ich 
hlavným produktom je amyláza. Mucinózne bunky majú bazálne uložené jadrá a svetlú cytoplazmu. 
Tvoria predovšetkým sialomucín (Obr. 3). 
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Obr. 2 Histologická štruktúra slinnej žľazy. 
Základom štruktúry slinnej žľazy je sekrečný acinus (A), na ktorý nadväzujú duktálne štruktúry. Sekrét 
je a) acínov vylučovaný do vsunutých (interkalárnych) vývodov (IK), ktoré sú priamom kontakte 
s bunkami acínov. Na ne nadväzujú prúžkované vývody (PV) vystlané cylindrickým epitelom, na báze 
s prúžkovaným vzhľadom. Spojené s interlobulárnymi vývodmi lokalizovanými v spojivovom tkanive 
sept.
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Obr. 3 Histologický obraz mucinóznej a seróznej slinnej žľazy. 
Mucinózne bunky majú bazálne uložené jadrá a svetlú cytoplazmu (A). Serózne bunky majú klinovitý 
tvar s bazálne uloženým jadrom a bazofilnými cytoplazmatickými granulami (B). 

Bunky acínov vylučujú svoj sekrét do vsunutých (interkalárnych) vývodov vystlaných jedným radom 
nízkych kubických buniek s veľkým, centrálnym jadrom. Na interkalárne dukty nadväzujú prúžkované 
vývody vystlané jednou vrstvou cylindrických buniek s eozinofilnou cytoplazmou bohatou na 
mitochondrie. Prúžkované vývody ústia do interlobulárnych vývodov vystlaných viacvrstvovým 
kubickým až cylindrickým epitelom uloženým nad jednou vrstvou bazálnych rezervných buniek. 
Interlobulárne vývody sa ďalej zlučujú do extralobulárnych vývodov až vyústia do hlavného vývodu 
slinnej žľazy. V mieste vyústenia na povrch sú vývody vystlané viacvrstvovým dlaždicovým epitelom.

Príušná slinná žľaza (glandula parotis)

Príušná slinná žľaza je najväčšou slinnou žľazou u človeka, vážiacou cca. 20-30g, lokalizovanou pred 
ušnicou, na vonkajšom povrchu musculus masseter, zasahujúc kraniálne po arcus zygomaticus a 
´kaudálne až po musculus 
sternocleidomastoideus. Žľaza je ohraničená 
jemnou kapsulou. Prechádza ňou tvárový 
nerv (nervus facialis), ktorý ju delí na 2 časti. 
Najväčšia, povrchová časť je lokalizovaná 
tesne pod kožným krytom a je najčastejšie 
postihnutá nádorovou transformáciou. 
Zvyšná, hlboká časť má nepravidelný tvar 
a siaha až po parafaryngeálny priestor.

Ide o prevažne seróznu slinnú žľazu, 
mucinózna komponenta tvorí menej ako 
10 %. Vývod slinnej žľazy (ductus parotideus, 

ZAUJÍMAVOSŤ

Vývod príušnej slinnej žľazy je pomenovaný po Nielsovi 
Stensenovi (1638-1686), dánskom prírodovedcovi, 
anatómovi, geológovi, paleontológovi, jednom 
z najväčších vedcov svojej doby, neskoršom kňazovi 
a biskupovi. Svoju anatomickú vedeckú prácu venoval 
práve štúdiu ústnych žliaz a ich vývodov. Stensen pôsobil 
ako kráľovský anatóm na dvore dánskeho kráľa Frederika 
III. Zomrel na komplikácie akútnej cholecystitídy. V roku 
1998 ho pápež Ján Pavol II vyhlásil za blahoslaveného.
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Stensenov vývod) prechádza cez musculus masseter a ústí do ústnej dutiny v zadnej časti horného 
zuboradia.

Príušná slinná žľaza obsahuje veľké množstvo tukového tkaniva a môže obsahovať početné 
konglomeráty lymfatického tkaniva tvoriaceho lymfatické uzliny.

Podčelustná slinná žľaza (glandula submandibularis) 

Podčelustná slinná žľaza je menšia, váži cca. 10 g, lokalizovaná v trigonum submandibulare, zadnej časti 
ústnej spodiny naliehajúc na mandibulu.

Ide o zmiešanú slinnú žľazu s prevahou 
seróznej zložky. Hlavný vývod (ductus 
submandibularis, Whartonov vývod) 
prechádza spodinou ústnej dutiny a ústi 
spoločne s hlavným vývodom sublinguálnej 
slinnej žľazy na caruncula sublingualis, 
laterálne od frenulum linguae.

Podjazyková slinná žľaza (glandula sublingualis) 

Podjazyková slinná žľaza je najmenšia, váži do 5 g aj lokalizovaná v prednej časti ústnej spodiny 
naliehajúc na mandibulu. 

Žľaza je zmiešaná, s prevahou mucinóznej 
zložky. Jej hlavný vývod (ductus sublingualis, 
Bartolinov vývod) ústí do ductus 
submandibularis v blízkosti jeho vyústenia do 
ústnej dutiny. 

Žľaza má viaceré vedľajšie vývody (Rivinove 
vývody), ktoré ústia  do ústnej dutiny priamo 
na úrovni plica sublingualis.

Nádory slinných žliaz

Vo všeobecnosti označujeme nádory vznikajúce z epitelových buniek (z parenchýmu) slinných žliaz ako 
adenómy (v prípade ak sú benígne) a adenokarcinómy (ak sú malígne). Medzi epitelové bunky slinných 
žliaz, ktoré môžu byť zdrojom nádorovej transformácie patria acinárne, duktálne a bazálne rezervné 
bunky ako aj myoepitélie. Niektoré nádory slinných žliaz preto vykazujú diferenciáciu smerom k 
viacerým typom epitelových buniek, kým iné sú monomorfné, tvorené iba jedným typom buniek.

ZAUJÍMAVOSŤ

Vývod podčelustnej slinnej žľazy je pomenovaný po 
anglickom anatómovi Thomasovi Whartonovi (1614-
1673). Okrem vývodu slinnej žľazy je po ňom 
pomenovaný aj Whartonov rôsol, spojivové tkanivo 
pupočníka.

ZAUJÍMAVOSŤ

S podjazykovou slinnou žľazou sa spájajú dve mená. 
Caspar Bartholin mladší (1655–1738) pochádzal 
z významnej dánskej lekárskej rodiny. Jeho otec Thomas 
Bartholin opísal lymfatický systém človeka, starý otec 
Caspar Bartholin starší opísal úlohu zrakového nervu 
a napísal jednu z najvýznamnejších učebníc anatómie 
svojej doby. August Quirinus Bachmann (1652-1723), 
prezývaný aj Rivinus bol nemecký lekár a botanik. Okrem 
to že pôsobil ako profesor patológie na univerzite 
v Lipsku, bol kurátorom univerzitnej záhrady. 
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Výskyt nádorov slinných žliaz

Nádory slinných žliaz patria skôr medzi zriedkavú skupinu tumorov. Ročná incidencia sa pohybuje okolo 
2,5-3 prípady na 100,000 ľudí. Nádory slinných žliaz tvoria približne 3-5% všetkých nádorov oblasti 
hlavy a krku. Približne 75% nádorov vzniká v príušnej slinnej žľaze, 15% sa vyskytuje v malých, 
nepárnych slinných žliazkach, 10% v submandibulárnej a menej ako 1% v podjazykovej slinnej žľaze 4, 

5.

Frekvencia benígnych nádorov sa mení podľa lokality 6; v príušnej slinnej žľaze je benígnych až 85% 
nádorov, kým v submandibulárnej 60%, v malých slinných žliazkach 50% a v podjazykovej len 10%. 
Najčastejším typom epitelového nádoru vznikajúcom v slinných žľazách je pleomorfný adenóm, ktorý 
tvorí vyše 50% všetkých nádorov slinných žliaz. Druhý najčastejší benígny nádor je Warthinov tumor. 
Z malígnych epitelových nádorov je najčastejší mukoepidermoidný karcinóm. 

Nádory slinných žliaz sa vyskytujú častejšie u mužov. Ich incidencia stúpa po 50-tom roku života a je 
najvyššia u ľudí v šiestej a siedmej dekáde. Niektoré typy nádorov ako je napríklad pleomorfný adenóm, 
mukoepidermoidný karcinóm a karcinóm z acinárnych buniek sa však vyskytujú najmä u pacientov 
stredného veku 5. 

Obr. 4 Incidencia nádorov slinných žliaz v Slovenskej republike. 
Nádory slinných žliaz sú častejšie u mužov ako u žien. Incidencia rastie po 50-tom roku života. ASR 
vekovo štandardizovaná incidencia podľa 7

Etiológia vzniku nádorov slinných žliaz

Etiológia nádorov slinných žliaz nie je dodnes jednoznačne objasnená. Častý výskyt nádorov slinných 
žliaz u ľudí, ktorí prežili nukleárnu katastrofu a u pacientov po rádioterapii v oblasti hlavy a krku 

0

5

10

15
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poukazuje na vplyv ionizačného žiarenia na vznik týchto nádorov. Riziko vzniku nádoru je pritom 
priamo úmerne závislé od dávky ionizačného žiarenia. 

Medzi ďalšie rizikové faktory patria vírusové infekcie; predovšetkým infekcia vírusom EBV, ktorá sa 
spája s vyšším výskytom lymfoepiteliálnych karcinómov. Spojitosť herpesvírusov, HPV a HIV s nádormi 
slinných žliaz nebola dodnes potvrdená. Jednoznačná súvislosť výskytu nádorov slinných žliaz s 
fajčením a abúzom alkoholu sa taktiež nepreukázala. Výnimku tvorí Warthinov tumor, ktorý sa vo 
zvýšenej miere vyskytuje u fajčiarov.

Základná diagnostika nádorov slinných žliaz

Zobrazovacie metódy

Pri podozrení na nádorový proces postihujúci slinnú žľazu sa zo zobrazovacích modalít používa 
predovšetkým ultrazvukové vyšetrenie. Dôležitá je aj počítačová tomografia a sialografia, prípadne 
magnetická rezonancia.

Biopsia a histologická diagnostika

Vzorku tkaniva slinnej žľazy je môžné získať metódou ihlovej biopsie alebo excíziou postihnutej časti 
alebo celej žľazy. 

Tenkoihlová aspiračná biopsia (fine needle aspiration, FNA) slúži na odber cytologickej vzorky 
(jednotlivé bunky až skupinky buniek) z daného orgánu. Svoj význam má predovšetkým na odlíšenie 
zápalových a nádorových zmien slinnej žľazy, neumožňuje však v prípade nádoru posúdiť invazivitu 8, 9. 

Vyššiu presnosť v diagnostike nádorov slinných žliaz vykazuje hruboihlová „core-cut“ biopsia (core 
needle biopsy, CNB), ktorou sa získavá tenký valec tkaniva umožňujúci posúdiť histologickú stavbu 
tkaniva 10-12. 

Excízna biopsia ďalej umožňuje posúdiť spôsob rastu nádoru. Biopsia nám taktiež umožní presné 
odlíšenie histologického typu nádoru, jeho grading a staging.  Vyžaduje však operačný zákrok, ktorý je 
invazívnejší.

Histologická diagnostika nádorov slinných žliaz môže byť vzhľadom na morfologickú rozmanitosť a 
zriedkavosť niektorých jednotiek náročná 6. Problematické je predovšetkým stanovenie biologického 
potenciálu nádoru, keďže mnoho adenokarcinómov slinných žliaz nevykazuje výrazné cytologické 
atypie, má nízku mitotickú aktivitu a minimálnu pleomorfiu. Hlavným znakom malígneho správania 
nádorov slinných žliaz je infiltratívny rast. Základné charakteristiky odlišujúce benígne a malígne 
nádory slinných žliaz sú uvedené v Tab. 1.
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Makroskopické znaky Mikroskopické znaky

Benígne nádory

Nádory sú prevažne dobre 
ohraničené, pohyblivé voči 
spodine, na reznej ploche 
pravidelné, bez porušenia 
kožného alebo slizničného krytu

Nádory sú dobre opúzdrené, s 
expanzívnym typom rastu, 
odtláčajú okolité orgány a tkanivá, 
tvorené sú uniformnými 
pravidelnými bunkami, bez 
invazívneho rastu, bez 
perineurálneho alebo 
intravaskulárneho šírenia sa, bez 
prítomnosti nekróz

Malígne nádory

Nádory majú nepravidelný tvar 
a povrch, s nehomogénnou 
reznou plochou, sú prirastené a 
fixované k okoliu, s narušením 
povrchového kožného alebo 
slizničného krytu, s ulceráciami

Nádory prenikajú cez puzdro, 
majú infiltratívny typ rastu do 
okolia, s vysokou pleomorfiou 
buniek, mitotickou aktivitou, 
s prítomnými nekrózami

Tab. 1 Základné charakteristiky odlišujúce benígne a malígne epitelové nádory slinných žliaz.

Správa patológa pri posudzovaní nádorov slinných žliaz by mala obsahovať nasledujúce základné údaje: 

I. histologický typ nádoru, 
II. lokalizácia, 

III. určenie TNM štádia (Tab. 3) podľa ktorého sa stanovuje štádium nádorovej choroby (Tab. 4)13,
IV. posúdenie voľnosti resekčných okrajov. 

Stupeň diferenciácie (grade) malígnych nádorov slinných žliaz sa podľa niektorých štúdií nepreukázal 
ako signifikantný prognostický faktor a z toho dôvodu sa bežne u klasických nádorov slinných žliaz 
neuvádza a neexistujú ani štandardné schémy pre grading týchto malignít 14. Ako prognostický faktor 
ho niektorí autori udávajú iba v prípade veľkých slinných žliaz.

U väčšiny zhubných nádorov slinných žliaz samotná klasifikácia naznačuje grade nádoru; za low-grade 
(nízky stupeň malignity) sa považuje napríklad karcinóm z acinárnych buniek a bazocelulárny
adenokarcinóm, kým medzi high-grade (vysoký stupeň malignity) lézie patrí nediferencovaný 
karcinóm, adenoskvamózny karcinóm, dlaždicovovbunkový karcinóm a pod. 

Výsledok histopatologického vyšetrenia by sa mal vždy interpretovať vo vzťahu ku  klinickým nálezom 
a výsledkom zobrazovacích metód.

TNM klasifikácia (Tab. 3) zahŕňa histopatologické vyšetrenie primárneho nádoru, lymfatických uzlín 
a posúdenie prítomnosti vzdialených metastáz13. Samostatne hodnotíme nález vo veľkých slinných 
žľazách. V prípade malých slinných žliaz sa tento hodnotí na základe klasifikácie nádorov príslušnej 
lokalizácie, teda najčastejšie nádorov pery a ústnej dutiny.
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pT – primárny nádor pN – regionálne lymfatické 
uzliny

pM – vzdialené 
metastázy

Tx  Primárny tumor nie je 
možné hodnotiť

Nx Regionálne lymfatické uzliny 
nie je možné hodnotiť

Mx Vzdialené metastázy 
nie je možné hodnotiť

T0 Primárny tumor nie je 
prítomný

N0 Regionálne lymfatické uzliny 
bez známok nádorového 
šírenia

M0 Vzdialené metastázy 
nie sú prítomné

T1 Primárny tumor je 
v najväčšom rozmere < 2 
cm a bez šírenia mimo 
parenchýmu slinnej žľazy

N1 Metastáza v 1 ipsilaterálnej  
lymfatickej uzline, < 3 cm,  bez 
extranodálneho šírenia

M1 Vzdialené metastázy sú 
prítomné

T2 Primárny tumor má 
v najväčšom rozmere 2 - 4 
cm a bez šírenia mimo 
parenchýmu slinnej žľazy

N2a Metastáza v 1 ipsilaterálnej  
lymfatickej uzline, < 3-6 cm,  
bez extranodálneho šírenia 
alebo , < 3 cm,  s 
extranodálnym šírením

T3 Primárny tumor má 
v najväčšom rozmere > 4 
cm a / alebo je prítomné 
šírenie mimo parenchýmu 
slinnej žľazy

N2b Metastáza vo 
viacerých ipsilaterálnych 
lymfatických uzlinách, <6 cm,  
bez extranodálneho šírenia

T4a Invázia do kože, mandibuly, 
zvukovodu, a / alebo 
tvárového nervu

N2c Metastáza v bilaterálnych 
alebo kontralaterálnch 
lymfatických uzlinách, <6 cm,  
bez extranodálneho šírenia

T4b Invázia bázy lebky, 
pterygoidálnych výbežkov 
klinovej kosti a / alebo 
obrastanie a. carotis

N3a Metastáza v lymfatickej 
uzline, >6 cm,  bez 
extranodálneho šírenia 

N3b Metastáza >3 cm so známkami 
extranodálneho šírenia

Ako šírenie mimo parenchýmu slinnej žľazy hodnotíme klinické alebo makroskopické známky invázie 
do mäkkých tkanív alebo nervov okrem prípadov v hodnotiteľných ako T4a a T4b. Mikroskopické 
známky invázie nepredstavujú šírenie mimo parenchým pre účely klasifikácie.

Za regionálne lymfatické uzliny sa považujú krčné uzliny. Štandardné vyšetrenia má obsahovať 10 a viac 
lymfatických uzlín v prípade selektívnej disekcii a 15 a viac lymfatických uzlín v prípade radikálnej 
disekcii.

Tab. 2 TNM klasifikácia nádorov veľkých slinných žliaz
TNM klasifikácia malígnych nádorov slinných žliaz podľa WHO a UICC 15, 16.
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pT – primárny nádor pN – regionálne lymfatické 
uzliny

pM –
vzdialené 
metastázy

Tx  Primárny tumor nie je možné 
hodnotiť

Nx Regionálne lymfatické uzliny 
nie je možné hodnotiť

Mx Vzdialené 
metastázy nie 
je možné 
hodnotiť

T0 Primárny tumor nie je prítomný N0 Regionálne lymfatické uzliny 
bez známok nádorového 
šírenia

M0 Vzdialené 
metastázy nie 
sú prítomné

T1 Primárny tumor má v najväčšom 
rozmere < 2 cm a < 5 mm hĺbku 
invázie

N1 Metastáza v 1 ipsilaterálnej  
lymfatickej uzline, < 3 cm,  bez 
extranodálneho šírenia

M1 Vzdialené 
metastázy sú 
prítomné

fdf Primárny tumor má v najväčšom 
rozmere < 2 cm a 5-10 mm hĺbku 
invázie alebo  2-4 cm a <10 mm 
hĺbku invázie 

N2a Metastáza v 1 ipsilaterálnej  
lymfatickej uzline, < 3-6 cm,  
bez extranodálneho šírenia
alebo , < 3 cm,  s 
extranodálnym šírením

T3 Primárny tumor má v najväčšom 
rozmere >4 cm alebo >10 mm 
hĺbku invázie

N2b Metastáza vo 
viacerých ipsilaterálnych 
lymfatických uzlinách, <6 cm,  
bez extranodálneho šírenia

T4a (Pera) Invázia do kortikálnej kosti, 
dolného alveolárneho nervu, 
spodinu úst, alebo do kože tváre

N2c Metastáza v bilaterálnych 
alebo kontralaterálnch 
lymfatických uzlinách, <6 cm,  
bez extranodálneho šírenia

T4a (Ústna dutina) Invázia do 
kortikálnej kosti mandibuly, alebo 
sinus maxilaris, alebo do kože tváre

N3a Metastáza v lymfatickej 
uzline, >6 cm,  bez 
extranodálneho šírenia 

T4b Invázia do priestoru žuvacieho 
svalu, pterygoidálnych výbežkov 
bázy lebky  a / alebo obrastanie a. 
carotis

N3b Metastáza >3 cm so 
známkami extranodálneho 
šírenia

Tab. 3 TNM klasifikácia (patologická) nádorov malých slinných žliaz v oblasti pery a ústnej dutiny
TNM klasifikácia malígnych nádorov slinných žliaz podľa WHO a UICC 15, 16.



18

Štádium 0 Tis N0 M0

Štádium I T1 N0 M0

Štádium II T2 N0 M0

Štádium III T3 N0 M0

T1, T2, T3 N1 M0

Štádium IVA T1, T2, T3 N2 M0

T4a N0, N1, N2 M0

Štádium IVB T4b akékoľvek N M0

akékoľvek T N3 M0

Štádium IVC akékoľvek T akékoľvek N M1

Tab. 4 Štádium nádorovej choroby nádorov veľkých slinných žliaz
Štádium nádorovej choroby stanovené na základe TNM klasifikácie malígnych nádorov slinných žliaz 
podľa WHO 15.

Štádium 0 Tis N0 M0

Štádium I T1 N0 M0

Štádium II T2 N0 M0

Štádium III T3 N0 M0

T1, T2, T3 N1 M0

Štádium IVA T1, T2, T3, T4a N2 M0

T4a N0, N1 M0

Štádium IVB T4b akékoľvek N M0

akékoľvek T N3 M0

Štádium IVC akékoľvek T akékoľvek N M1

Tab. 5 Štádium nádorovej choroby nádorov malých slinných žliaz v oblasti pery a ústnej dutiny
Štádium nádorovej choroby stanovené na základe TNM klasifikácie malígnych nádorov slinných žliaz 
podľa WHO 15.
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Imunohistochémia (IHC)

Imunohistochemické vyšetrenie umožňuje identifikáciu určitého typu tkaniva alebo buniek na základe 
nálezu expresie pre dané tkanivo charakteristických antigénov.

LMW-CK
CAM 5.2
CK 7

HMW-CK
CK 5/6
CK 14

EMA p63 SMA
CALP

VIM S100

acinus + + fok. - +

interkalárne 
vývody 

+
+

+ fok. -

Interlobulárne 
vývody

+
+

myoepitelové 
bunky

+/- + + ++ + fok. -* +

bazálne bunky +/- + + +

skvamo-
celulárny 
epitel

Tab. 6 Pozitivita imunohistochemických markerov v normálnom tkanive slinnej žľazy
LMW-CK nízkomulekulárne cytokeratíny (CAM 5.2), HMW-CK vysokomolekulárne cytokeratíny (CK5/6), 
VIM vimentín, SMA hladkosvalový aktín, CALP kalponín; ++ silná pozitivita, + slabá pozitivita, +/-
nepravidelná pozitivita, + fok - len fokálne pozitívne, * nádory sú vimentín +, spracované podľa 17, 18

Hlavnou a primárnou úlohou IHC v diagnostike nádorov slinných žliaz je odlíšiť či nádorové bunky 
vykazujú myoepitelovú diferenciáciu alebo nie. Približne 70% nádorov slinných žliaz túto diferenciáciu 
má. Nádory sa ďalej triedia podľa prítomnosti resp. absencie diferenciačných znakov luminálnych 
buniek; medzi nádory bez luminálnej diferenciácie patria napríklad myepiteliómy a myoepiteliálne 
karcinómy. Nádory vykazujúce výlučne luminálnu diferenciáciu bez prítomnosti myoepitelových 
znakov sú napríklad karcinómy z acinárnych buniek 19.

Nález duktálnej diferenciácie v nádore slinnej žľazy je podstatný pre odlíšenie pleomorfného adenómu 
od myoepiteliómu a epitelovo-myoepitelového karcinómu od myoepitelového karcinómu. Markerom 
duktálnej diferenciácie je expresia EMA. Špecifický marker acinárnych buniek je α-amyláza, ktorej 
expresia v karcinómoch acinárnych buniek je však výrazne variabilná 19. Súčasné práce popisujú DOG1 
expresiu ako spoľahlivý marker acinárnej diferenciácie a tým aj karcinómu z acinárnych buniek 20.

Špecifické markery myoepitelovej diferenciácie sú kalponín a hladkosvalový aktín (SMA). Myoepitélie 
taktiež vykazujú expresiu cytokeratínu 14 a proteínu p63, ktoré sú však pozitívne aj v dlaždicovom 
epiteli, jednom zo základných zložiek mukoepidermoidného karcinómu 19. 
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Nádory s myoepitelovou diferenciáciou

Benígne Malígne

Pleomorfný adenóm Adenoidne cystický karcinóm

Bazocelulárny adenóm Bazocelulámy adenokarcinóm

Myoepitelióm Polymorfný adenokarcinóm *

Myoepitelový / Epitelovo myoepitelový karcinóm

Carcinoma ex pleomorphic adenoma

Adenokarcinóm NOS*

Nádory bez myoepitelej diferenciácie

Benígne Malígne

Warthinov tumor Mukoepidermoidný karcinóm

Onkocytóm Karcinóm z acinárnych buniek

Kanalikulárny adenóm Polymorfný adenokarcinóm **

Duktálne adenómy Svetlobunkový karcinóm

Sebaceózny adenóm Karcinóm z vývodov slinných žliaz

Lymfadenóm
Sekretorický karcinóm (mamárny analóg 
sekretorického karcinómu) číslo

Adenokarcinóm NOS**

Tab. 7 Klasifikácia nádorov slinných žliaz na základe prítomnosti alebo absencie myoepitelovej 
diferenciácie 
Práve prítomnosť myoepitelovej diferenciácie je kľúčová pre klasifikáciu nádorov slinných žliaz. Delenie 
podľa Nagao a spol. 19, * minoritné prípady, ** väčšina prípadov

Genetika

Identifikácia objektívnych genetických markerov v nádoroch slinných žliaz by umožnilo spresnenie 
diagnostiky v tejto heterogénnej skupine. V súčasnosti je známych už niekoľko charakteristických 
tranlokácií v karcinómoch ako aj v benígnych nádoroch slinných žliaz 21. Príkladom sú translokácia t(6;9) 
vyúsťujúca vo vznik fúzneho produktu MYB–NFIB, špecifická pre adenoidne cystický karcinóm 22. Fúzny 
produkt CRTC1–MAML2 bol identifikovaný v mukoepidermoidnom karcinóme a Warthinovom tumore 
23. Translokácie zasahujúce onkogénny PLAG1 a HMGA2 sú zase špecifické pre pleomorfné adenómy 
24. Zvýšená expresia HER2/neu bola preukázaná u mukoepidermoidných karcinómoch a  karcinómoch 
z vývodov slinných žliaz 25. Expresia proto-onkogénu c-kit (CD117) je predovšetkým charakteristická 
pre adenoidne cystické karcinómy a myoepiteliálne karcinómy a nebýva typická pre polymorfný low-
grade adenokarcinóm 26, 27.
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Prognostické znaky

Základné prognostické faktory zahŕňajú faktory potrebné pre TNM klasifikáciu nádoru (Tab. 2, Tab. 3). 
Žiadne ďalšie prognostické faktory nie sú potrebné pre určenie štádia ochorenia.

Výskum v poslednom období definoval aj ďalšie faktory, ktoré majú význam pre posúdenie prognózy 
choroby.

Nádorové Pacientské Faktory 
prostredia

Základné Veľkosť nádoru

Lokálna invázia a šírenie mimo 
parenchým slinnej žľazy

Invázia do okolitých tkanív

Metastázy v lymfatických 
uzlinách

Perineurálne šírenie 15

Lymfovaskulárna invázia 28

Vek 15 Resekčné 
okraje 15

Reziduálna 
choroba 15

Dodatočné Extranodálne šírenie Zdravotný stav pacienta

Životný stýl (fajčenie, alkohol)

Komorbidity

Depresia

Bolesť 15

Poškodenie tvárového nervu 
s paralýzou 15

Adjuvantná 
rádioterapia 15

Nové Molekulárne markery (CD117, 
Ki-67, HER2, EGFR, VEGF, AR) 15

P16/HPV status 29

Tab. 8 Prognostické faktory nádorov veľkých slinných žliaz.
Najdôležitejšie prognostické faktory nádorov veľkých slinných žliaz podľa súčasnej literatúry, 
modifikované podľa AJCC 30 a uvedených zdrojov.

Extranodálne šírenie, je definované ako prestanie metastáz tumoru cez kapsulu lymfatickej uzliny, s 
alebo bez stromálnej reakcie. Výrazné extranodálne šírenie sa (invázia do kože, infiltrácia svaloviny, 
fixácia uzlín k okolitým štruktúram) je jednoznačne negatívny prognostický faktor.



22

Dôležitým prognostickým faktorom je aj celkový zdravotný stav pacienta a ďalšie komorbidity. 
Posúdenie schopností pacienta a jeho sebestačnosti je dôležité pre predikciu prežívania.  Dôležité je 
posúdenie výživy, závažná je najmä strata hmotnosti o viac ako 5 % počas posledných 6 mesiacov 30.

Životný štýl taktiež ovplyvňuje prežívanie, fajčenie a závislosť na alkohole majú negatívny dopad 30. 

Klasifikácia nádorov slinných žliaz

Benígne epitelové nádory Malígny epitelové nádory

Pleomorfný adenóm 8940/0 Mukoepidermoidný karcinóm 8430/3

Myoepitelióm 8982/0 Adenoidne cystický karcinóm 8200/3

Bazocelulárny adenóm 8147/0 Karcinóm z acinárnych buniek 8550/3

Warthinov tumor 8561/0 Polymorfný adenokarcinóm 8525/3

Onkocytóm 8290/0 Svetlobunkový karcinóm 8310/3

Lvmfadenóm 8563/0 Bazocelulámy adenokarcinóm 8147/3

Cystadenóm 8440/0 Intraduktálny karcinóm 8500/2

Sialadenoma papilliferum 8406/0 Adenokarcinóm, NOS 8140/3

Duktálne papilómy 8503/0 Karcinóm z vývodov slinných žiaz 8500/3

Sebaceózny adenóm 8410/0 Myoepitelový karcinóm 8982/3

Kanalikulárny adenóm 8149/0 Epitelovo-myoepitelový karcinóm 8562/3

Carcinoma ex pleomorphic adenoma 8941/3

Sekretorický karcinóm 8502/3

Nádory s nejasným biologickým správaním Sebaceózny adenokarcinóm 8410/3

Sialoblastóm 8974/1 Karcinosarkóm 8980/3

Slabo diferencovaný karcinóm 

Nediferencovaný karcinóm 8020/3

Veľkobunkový neuroendokrinný karcinóm 8013/3

Malobunkový neuroendokrinný karcinóm 8041/3

Lymfoepitelový karcinóm 8082/3

Dlaždicovobunkový karcinóm 8070/3

Onkocytárnv karcinóm 8290/3

Tab. 9 Klasifikácia epitelových nádorov slinných žliaz 
Súčasná klasifikácia epitelových nádorov slinných žliaz podľa WHO 16



23

Nenádorové epitelové lézie

Sklerozujúca polycystická adenóza

Nodulárna onkocytárna hyperplázia

Lymfoepitelová sialoadenitída

Hyperplázia interkalátnych duktov

Benígne mezenchymálne nádory

Hemangióm 9120/0

Lipóm / sialolipóm 8850/0

Nodulárna fascitída 8828/0

Hematologické nádory

Extranodálny lymfóm z marginálnej zóny zo 
so sliznicou-asociovaného lymfatického 
tkaniva 

9699/3

Tab. 10 Klasifikácia neepitelových nádorov a nenádorových lézií slinných žliaz 
Klasifikácia neepitelových nádorov a nenádorových lézií slinných žliaz podľa WHO zahrňuje najčastejšie 
neepitelové nádory slinných žliaz 16

Klasifikácia nádorových chorôb je dynamicky proces. Na základe nových poznatkov pribúdajú nové 
diagnózy, často sú pôvodné diagnózy preklasifikované, aby najlepšie odzrkadľovali klinické správanie 
sa tumoru. Základná klasifikácia je založenia nielen na histologickom obraze, ale aj na klinickom 
správaní sa nádoru, prognóze a reakcii na terapiu. Klasifikácia má odzrkadľovať správanie sa tumoru 
a pomôcť lekárovi k tomu, aby zvolil správny diagnostický postup a adekvátnu terapiu.

WHO klasifikácie nádorových chorôb sú združené podľa jednotlivých orgánových systémov 
a aktualizované v približne 10 ročných intervaloch (tzv. modré WHO knihy). 

Nádory slinných žliaz klasifikujeme na základe WHO klasifikácie nádorových chorôb hlavy a krku. 
Posledná WHO klasifikácia nádorových chorôb hlavy a krku vyšla v roku 2017 16.

Benígne epitelové nádory

Najčastejším benígnym epitelovým nádorom slinných žliaz je pleomorfný adenóm. Pomerne často sa 
vyskytuje aj monomorfný adenóm, onkocytóm a Warthinov tumor (papilárny lymfomatózny 
cystadenóm). Medzi zriedkavé formy patrí cystadenóm, sialoadenoma papilliferum, sebaceózny 
adenóm a intraduktálny adenóm.
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Pleomorfný adenóm slinnej žľazy

Pleomorfný adenóm je najčastejšie nádor 
slinných žliaz, vyskytujúci sa najmä z príušnej 
slinnej žľaze. Je to benígny nádor, ktorý však 
môže maliznizovať. Charakterizujte ho 
výrazná histologická rozmanitosť, 
s epitelovou aj myoepitelovou diferenciáciou 
a rozsiahlou stromálnou komponentou. 
Nádor môže recidivovať. 

V minulosti bol označovaný aj ako zmiešaný 
nádor alebo myxochondroepitelióm.

Klinické vlastnosti

Pleomorfný adenóm je najčastejší nádor slinných žliaz; tvorí približne dve tretiny všetkých nádorov
vznikajúcich v tejto lokalite 31. Najčastejšie sa vyskytuje v príušnej slinnej žľaze (85%), následne 
v malých slinných žľazách (10%), a v submandibulárnej slinnej žľaze (5%). Pleomorfný adenóm môže 
vzniknúť v každom veku, najčastejšie však medzi treťou a piatou dekádou a je o niečo častejší u žien 32. 
Klinicky sa zväčša prejavuje ako nebolestivý, pomaly sa zväčšujúci opuch príušnej slinnej žľazy bez 
postihnutia lícneho nervu 33.

Makroskopická charakteristika

Pleomorfný adenóm býva solitárny, mäkkej až mierne tuhej konzistencie, dobre ohraničený, 
opuzdrený 34. Puzdro však môže byť variabilnej hrúbky alebo neúplné (prevažne pri výskyte v malých 
slinných žľazách). Niekedy sa v puzdre alebo aj mimo puzdra nachádzajú izolované ložiská nádoru 
napodobňujúce invazívny rast. Sériové rezy však vo väčšine prípadov odhalia, že sa jedná len o“ 
výbežky“ primárneho tumoru bez malígneho potenciálu.

Mikroskopická charakteristika

Pleomorfné adenómy sú známe pre ich histologickú rozmanitosť 16, 35. Majú epitelovú a stromálnu 
(mezenchýmovú) zložkou, ktoré sú prítomné v rôznom pomere v jednotlivých nádoroch. Zastúpenie 
jednotlivých zložiek však nemá prognostickú hodnotu. Epitelové bunky často tvoria glandulárne 
štruktúry s lúmenom, avšak celková architektúra nádoru býva zväčša oveľa komplexnejšia s tvorbou 
preplietajúcich sa trabekulov, malých tubulárnych žliazok, hniezd a samostatných epitelových buniek.

Epitelové bunky pritom môžu byť cylindrické, kubické, dlaždicové, plazmacytoidné, onkocytárne, 
bazaloidné alebo vretenovité. Väčšinu nádorov tvorí viac ako jeden typ epitelových buniek. 

Stromálna zložka môže byť myxoidná, chondroidná, hyalinná, tuková alebo kostná. Obe zložky, 
epitelová aj mezenchýmová, sú cytologicky blandné s uniformnými jadrami. Mitózy bývajú zriedkavé.

 najčastejší nádor slinných žliaz
 benígny nádor 
 býva ohraničený, ale opuzdrenie je variabilné
 histologicky rôznorodý – epitelová a stromálna 

zložka
 epitelová aj myoepitelová diferenciácia
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Obr. 5 Histologická stavba pleomorfného adenómu. 
Epitelová zložka tvoriaca glandulárne štruktúry s tubulo-trabekulárnym usporiadaním a skupinky 
myoepitelových buniek.
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Obr. 6 Histologická stavba pleomorfného adenómu.
Chondroidná stromálna zložka. Stromálna zložka pleomorfného adenómu býva najčastejšie myxoidná
(čierna šípka, A) alebo chondroidná (čierna šípka, B) a nepravidelne sa strieda s epitelovou 
komponentou (biela šípka). Obe zložky sú cytologicky blandné s uniformnými jadrami
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Obr. 7 Histologická stavba pleomorfného adenómu. 
Bunky sú charakteristicky pozitívne na prítomnosť cytokeratínov (AE1/3, A), s pozitivitou 
myoepitelových markerov (S100, B) 
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Diferenciálna diagnostika

Diferenciálna diagnostika pleomorfného 
adenómu zahŕňa ostatné adenómy slinných 
žliaz, myoepitelióm a malignity ako 
polymorfný low-grade adenokarcinóm, 
adenoidne cystický karcinóm 
a mukoepidermoidný karcinóm - v prípade 
výraznej skvamóznej diferenciácie 36. 

Rozlíšenie jednotlivých typov adenómov 
slinných žliaz má viac akademický ako 
praktický význam.

Odlíšenie pleomorfného adenómu, predovšetkým značne celulárneho od polymorfného low-grade 
adenokarcinómu a adenoidne cystického karcinómu môže byť náročné. Prítomnosť mezenchýmovej 
zložky svedči pre pleomorfný adenóm, kým nález perineurálneho šírenia alebo infiltratívneho rastu 
poukazuje skôr na malignitu. Nádorové bunky mukoepidermoidného karcinómu síce vytvárajú 
extracelulárnu hmotu, nie je to však typická myxochondroidná stróma pleomorfného adenómu 36.

Možnosti laboratórneho vyšetrenia

Imunohistochemický profil 
pleomorfného adenómu nie je 
špecifický a je zo značnej časti 
ovplyvnený dominantným 
fenotypom daného nádoru –
v závislosti od toho či prevláda 
epitelová, myoepitelová alebo 
stromálna (mezenchýmová) zložka. 

Epitelová zložka exprimuje cytokeratíny. Podľa stupňa myoepitelovej diferenciácie exprimuje vimentín, 
hladkosvalový aktín (SMA), kalponín, proteín S-100, GFAP, CD10 a p63 37.

Pleomorfné adenómy vykazujú normálny karyotyp v asi tretine prípadov. Charakteristické sú
translokácie zasahujúce gény PLAG1 a HMGA2 24.

Zmeny génu PLAG1 pozorujeme 
v cca. 39%-70% prípadov, 
zasiahnutá je oblasť 
8. chromozómu, najčastejšie ide 
o translokáciu t(3;8)(p21;q12) 
resp. t(5;8)(p13;q12). Zmeny 
HMGA2 pozorujeme v cca. 8% 
prípadov, zasiahnutá je oblasť 
12. chromozómu, najčastejšie ide o t(9;12)(p24;q14-15) resp. ins(9;12)(p24;q12q15). Zvýšená expresia 

DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA

ostatné adenómy 

myoepitelióm

polymorfný low-grade adenokarcinóm

adenoidne cystický karcinóm

mukoepidermoidný karcinóm

IMUNOHISTOCHEMICKÝ PROFIL

pozitívny: CK

variabilne pozitívny: vimentín, SMA, kalponín, S-100, GFAP, CD10, 
p63

GENETICKÉ MUTÁCIE

translokácie génov PLAG1 a HMGA2

8q12 (39%-70%): najčastejšie t(3;8)(p21;q12) resp. t(5;8)(p13;q12)

12q13-15 (8%): najčastejšie t(9;12)(p24;q14-15) resp. ins(9;12)(p24;q12q15)
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proteínového produktu týchto génov je v pleomorfných adenómoch imunohistochemicky dokázateľná 
38.

V súčasnosti známe translokácie génov PLAG1 a HMGA2 so vznikom fúznych génov sú tumor špecifické 
pre pleomorfný adenóm. V niektorých prípadoch bola zistená aj overexpresia onkoproteínu p53, ktorá 
ale väčšinou súvisí s malígnou transformáciou nádoru.

Prognóza

Pleomorfné adenómy môžu recidivovať pri nekompletnej resekcii a zriedkavo malignizovať 39. Takýto 
malígny nádor sa označuje ako carcinoma ex pleomorphic adenoma.

Monomorfné adenómy

Monomorfné adenómy predstavujú skupinu benígnych nádorov slinných žliaz, ktoré na rozdiel od 
pleomorfného adenómu sú tvorené iba jedným typom epitelových buniek. Podľa usporiadanie 
nádorových buniek rozlišujeme dva najčastejšie formy; bazocelulárny adenóm a kanalikulárny 
adenóm. Oba sú podľa klasifikácie nádorov slinných žliaz SZO samostatné nádorové jednotky 16, ktoré 
sa navzájom odlišujú nielen histologickým vzhľadom ale aj pôvodom buniek.

Bazocelulárny adenóm 

Bazocelulárny adenóm slinnej žľazy je 
benígny epitelový nádor tvorený 
bazaloidnými bunkami bez 
myxochondroidnej diferenciácie typickej pre 
pleomorfný adenóm

Klinické vlastnosti

Bazocelulárny adenóm je zriedkavý benígny nádor tvoriaci 1-2% všetkých nádorov slinných žliaz. 
Najčastejšie sa vyskytuje v príušnej slinnej žľaze, predovšetkým u ľudí po 60-70-tom roku života. 
Klinicky je neodlíšiteľný od pleomorfného adenómu 40.

 Zriedkavý benígny nádor
 Postihnutá príušná slinná žľaza, 7.dekáda

života
 histologicky monomorfný – bazaloidné bunky 

tvoriace solídne, trabekulárne, tubulárne, 
membranózne útvary

 epitelová aj myoepitelová diferenciácia
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Makroskopická charakteristika

Nádor býva tuhej konzistencie, ostro ohraničený, zväčša opuzdrený a malých rozmerov.

Mikroskopická charakteristika

Bazocelulárny adenóm je tvorený bazaloidnými bunkami usporiadanými do solídnych, trabekulárnych, 
tubulárnych alebo membranóznych útvarov 41. 

Membranózny typ nádoru charakterizuje prítomnosť početných ostrovov bazaloidných buniek 
ohraničených eozinofilnou hyalínnou hmotou. Nádorové bunky sú blandné a majú málo cytoplazmy. 
Na periférii zhlukov bunky palisádujú a sú tvorené zväčša malými bunkami s tmavým bazofilným 
jadrom, kým v centre sa často nachádzajú bunky svetlejšie s väčším množstvom cytoplazmy, môžu
vykazovať dlaždicovobunkovú diferenciáciu. Medzi nádorovými bunkami sa nachádza variabilné 
množstvo stredne celulárnej väzivovej strómy.

Diferenciálna diagnostika

Diferenciálne diagnosticky do úvahy 
pripadajú iné bazaloidné nádory ako 
bazaloidný dlaždicovobunkový karcinóm, 
bazocelulárny adnokarcinóm a adenoidne 
cystický karcinóm. Bazaloidný 
dlaždicovobunkový karcinóm je 
vysokomalígny nádor s infiltratívnym rastom, 
početnými mitózami a cytologickými 
atypiami 42. Adenoidne cystické karcinómy sú infiltratívne rastúce nádory s typickou perineurálnou 
inváziou. Kribrifromný rast charakteristický pre adenoidne cystické karcinómy nie je častým nálezom 
pri bazaloidných adenómoch 43. 

Možnosti laboratórneho vyšetrenia

Imunohistochemicky sú bunky 
pozitívne na cytokeratíny. Bunky na 
periférii zhlukov vykazujú aj pozitivitu 
na vimentín, S-100 proteín, SMA, 
kalponín a p63 44. p63 pozitívne sú 
taktiež bunky v centre zhlukov 
vykazujúce dlaždicovobunkovú 
diferenciáciu 45. C-kit (CD117) 
exprimujú bazocelulárne adenómy aj karcinómy 46, 47. 

DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA

bazaloidný dlaždicovobunkový karcinóm

bazocelulárny adenokarcinóm

adenoidne cystický karcinóm

IMUNOHISTOCHEMICKÝ PROFIL

Pozitívny prevažne v centre: CK, CD117 (c-kit)

Pozitívny prevažne na periférii: vimentín, SMA, kalponín, S-100, 
p63

Jadrová pozitivita -katetínu (u cca. 75% nádorov)
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Obr. 8 Bazocelulárny adenóm slinnej žľazy 
Typickým histologickým obrazom je populácia bazaloidných buniek s periférnym palisádovaním jadier
(čierna šípka) a so svetlejšími bunkami s bohatšou cytoplazmou v centre ostrovčekov (biela šípka). HE, 
200x, 400x*

*so súhlasom Univerzity v Leeds, UK, © University of Leeds Virtual Pathology Project, virtualpathology.leeds.ac.uk
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Prognóza

Prognóza nádoru je dobrá. Recidívy sú zriedkavé s výnimkou membranózneho typu bazocelulárneho 
adenómu, vzhľadom na jeho častý multifokálny výskyt, ktorý aj najčastejšie malignizuje 48.

Kanalikulárny adenóm

Kanalikulárny adenóm je benígny nádor 
s čisto epitelovou diferenciáciou postihujúce 
najmä malé slinné žľazy s charakteristickým 
kanalikulárnym histologickým vzhľadom

Klinické vlastnosti

Kanalikulárny adenóm vzniká typicky v malých slinných žľazách hornej pery, prípadne v bukálnej 
sliznici. Vo veľkých slinných žľazách sa takmer nevyskytuje.

Tvorí takmer 20 % nádorov slinných žliaz pery. Celkovo tvorí približne 1 % všetkých nádorov slinných 
žliaz.

Je zriedkavý pred päťdesiatim rokom života s vrcholom výskytu v siedmej dekáde 49, 50. Častý je 
multifokálny výskyt.

Makroskopická charakteristika

Nádor je zväčša malý a nepresahuje 2 cm, býva ohraničený, puzdro býva často neucelené.

Mikroskopická charakteristika

Mikroskopicky ho tvoria navzájom poprepletané dlhé pruhy alebo stĺpce kubických až cylindrických 
buniek, ktoré sa navzájom nespájajú, vytvárajúcich typický kanalikulárny vzor 51. Nádorové bunky 
oddeľuje málo celulárna, myxoidná stróma bohatá na malé kapiláry. Atypie a mitózy sú zriedkavé 52. 
Častým nálezom je prítomnosť kalcifikácií, degeneratívnych zmien vrátane infarktov. Mnohé 
kanalikulárne adenómy vykazujú prítomnosť cystických dutín

 benígny nádor
 malé slinné žľazy – horná pera
 histologicky monomorfný – bazaloidné bunky 

tvoriace kanalikulárny vzor
 čisto epitelová diferenciácia
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Tými cysta

Obr. 9 Kanalikulárny adenóm slinnej žľazy. 
Nádor histologicky charakterizuje prítomnosť pruhov kubických buniek tvoriacich typický kanalikulárny 
vzor. HE, 200x, 400x
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Diferenciálna diagnostika

Diferenciálne diagnosticky treba od 
kanalikulárneho adenómu predovšetkým 
odlíšiť adenoidne cystický karcinóm, ktorý má 
dvojzložkový charakter, vykazuje infiltratívny 
rast, mitotickú aktivitu a pozitivitu na 
myoepitelové markery 49.

Možnosti laboratórneho vyšetrenia

Imunohistochemické vyšetrenie nie 
je dôležité pre diagnostiku, nádor má 
charakteristický histologický obraz 
pri štandardnom farbení 
hematoxilínom a eozínom.  V prípade 
potreby pomôže dôkaz epitelových
buniek. Nádor exprimuje 
cytokeratíny, vimentín a proteín S-
100, je však negatíny na myoepitelové markery 53. V kanalikulárnom adenóme bola opísaná aj expresia 
c-kit (CD117) 47.

Prognóza

Prognóza nádoru je výborná, recidívy sú zriedkavé, vzhľadom na možný multifokálny výskyt však nie je 
možné v prípade nekompletnej excízie recidívu vylúčiť.

Warthinov tumor (papilárny lymfomatózny cystadenóm)

Warthinov tumor (papilárny lymfomatózny cystadenóm, v minulosti označovaný ako 
cystadenolymfóm) je benígnym nádorom 
tvoreným onkocytárnym epitelom 
vystieľajúcim cystické štruktúry s lymfoidnou 
strómou.  Ide o druhý najčastejší nádor 
postihujúci veľké slinné žľazy s 
charakteristickou histologickou stavbou, 
indolentným priebehom a dobrou 
prognózou.  Nádor väčšinou nepredstavuje 
diagnostický problém

IMUNOHISTOCHEMICKÝ PROFIL

Pozitívny: CK, CD117 (c-kit), SOX10, GFAP

Variabilne (slabo) pozitívny: vimentín, S100

Negatívny: SMA, kalponín, p63

 benígny nádor
 druhý najčastejší nádor slinných žliaz
 najčastejšie je postihnutá príušná slinná žľaza
 cystický vzhľad
 histologicky ho tvoria epitelové a lymfoidné 

elementy
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adenoidne cystický karcinóm

bazocelulárny adenóm

pleomorfný adenóm

polymorfný low-grade adenokarcinóm
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Klinické vlastnosti

Warthinov tumor je druhý najčastejší nádor 
vznikajúci v slinných žľazách a predstavuje 4-
13% všetkých nádorov slinných žliaz 54. Nádor 
môže byť multicentrický a bilaterálny. 
Vyskytuje sa skôr vo vyššom veku a pred 40 
rokom života je zriedkavý 55. Vyšší vyskyt je 
známy u fajčiarov 56.

Ide o benígny nádor vznikajúci takmer 
výlučne v príušnej slinnej žľaze. Zachytený 
môže byť aj v okolitých lymfatických uzlinách. 
V literatúre boli opísané aj zriedkavé prípady 
postihujúce submandibulárnu a podjazykovú 
slinnú žľazu, prípadne v malých slinných 
žľazách 57. 

Nádor sa niekedy dáva do súvislosti s predchádzajúcou infekciou HPV, resp. EBV.  Aj keď boli tieto 
vírusy identifikované v Warthinovom tumore viacerými autormi 58, nebola doposiaľ jednoznačne 
potvrdená kauzalita a táto súvislosť nie je v súčasnosti všeobecne akceptovaná 59.

Makroskopická charakteristika

Makroskopicky býva nádor opuzdrený, v priemere 2-5 cm veľký, sivobielej farby s cystickými priestormi 
vyplnenými hlienovitým materiálom alebo seróznou až hnedou tekutinou. Puzdro býva tenké, môže 
byť celé alebo nekompletné 55. 

Mikroskopická charakteristika

Nádor je dvojzložkový; obsahuje epitelové a lymfoidné elementy 60. 

Epitelová zložka nádoru je typicky usporiadaná do dvoch radov; luminálne bunky sú cylindrické s 
bohatou eozinofilnou cytoplazmou (pripomínajú onkocyty) a pod nimi sú menšie kubické bazálne 
bunky. Papilárne výbežky epitelových buniek vyčnievajú do makro- alebo mikrocýst. Cysty obsahujú 
eozinofilný sekrét alebo amorfný materiál. Môže sa vyskytnúť dlaždicová metaplázia, prítomné bývajú 
aj pohárikovité a sebaceózne bunky 54. 

Lymfoidná zložka je tvorená prevažne malými lymfocytmi a v menšom počte plazmatickými bunkami a 
makrofágmi. Zvyčajne sú prítomné zárodočné centrá. 

Mikroskopicky môže nádor obsahovať metaplastické ložiská, ktoré najčastejšie vznikajú v dôsledku 
predchádzajúcej traumatizácie (napr. sa po predchádzajúcom cytologickom vyšetrení tenkoihlovou 
aspiračnou cytológiou). Ložiská sú charakteristické prítomnosťou dlaždicovobunkovej metaplázie 
prípadne so zachytenými hlienovitými bunkami. Časté sú ložiská nekrózy s tieňovitými papilárnymi 
štruktúrami.

ZAUJÍMAVOSŤ

Warthinov tumor je pomenovaný po Aldredovi Scottovi
Warthinovi (1866 – 1931), americkom patológovi, ktorý 
sa vo svojom výskume intenzívne venoval familiárnemu 
výskytu niektorých nádorov – hereditárnym nádorom.  
Napriek tomu že žil k dobe kedy sa o základoch genetiky 
vedelo len veľmi málo, Mendelove poznatky ešte neboli 
všeobecne známe a uznané, svojim výskumom 
predbehol dobu a právom sa považuje sa „praotca“ 
nádorovej genetiky. 

V roku 1929 opísal 2 prípady adenolymfómu slinnej 
žľazy, nádoru ktorý v súčasnosti nesie jeho meno.
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Obr. 10 Warthinov tumor. 
Warthinov tumor je cystický tumor, ktorého histologicky charakterizuje tvorba drobných papilárnych 
útvarov s lymfoidnou strómou(biela šípka) krytých dvojradým epitelom (čierna šípka). HE, 200x, 400x
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Diferenciálna diagnostika

Typická morfológia Warthinovho tumoru 
zvyčajne umožňuje jednoznačné odlíšenie od 
iných nádorov slinných žliaz. Podobný vzhľad 
môže mať papilárny cystadenóm, v ktorom 
však chýba výrazná lymfoidná zložka. 

Dlaždicovobunková metaplázia a výskyt 
hlienových buniek v tomto nádore môže 
sčasti imitovať dlaždicovobunkový alebo mukoepidermoidný karcinóm, tieto však vykazujú výraznejšie 
cytologické atypie a početné mitózy 60.

Možnosti laboratórneho vyšetrenia

Imunohistochemické vyšetrenie má v 
diagnostike Warthinovho tumoru minimálnu 
využiteľnosť. Lymfoidné tkanivo vykazuje 
expresiu a rozloženie markerov 
charakteristické pre normálnu alebo 
reaktívnu lymfatickú uzlinu. 

V prípade nádoru s mukoidnou metapláziou 
môže byť problémom odlíšenie od 
mukoepidermoidného karcinómu. V tomto prípade môže byť nápomocné genetické vyšetrenie. V 
nádore chýba translokácie CRTC1/MAML2, ktorá je typická pre mukoepidermoidný karcinóm.

81

Prognóza

Warthinov tumor je považovaný za najbenígnejší pomaly rastúci a zriedkavo recidivujúci nádor slinných 
žliaz. Malígna transformácia epitelovej zložky je extrémne zriedkavá 61,  skôr môžeme pozorovať 
transformáciu lymfoidnej zložky na malígny lymfóm 62.

Onkocytóm (oxyfilný adenóm)

Onkocytóm je benígny nádor slinnej žľazy, ktorý jej histologicky zložený z onkocytov, veľkých 
polygonálnych epitelových buniek 
s eozinofilnou cytoplazmou a s početnými 
abnormálnymi mitochondriami v cytoplazme.  
Zdá sa, že v etiológii zohráva úlohu ionizujúce 
žiarenie. U časti pacientov (približne u 20%) je 
možné zistiť predchádzajúcu rádioterapiu 
v orofaciálnej oblasti.

 benígny nádor
 najčastejšie je postihnutá príušná žľaza
 histologicky tvorený bunkami s bohatou 

eozinofilnou cytoplazmou (onkocyty)
 čisto epitelová diferenciácia

IMUNOHISTOCHEMICKÝ PROFIL

pozitívny: cytokeratíny

negatívny: S100, p63, kalponín, GFAP, SMA

lymfoidné bunky: B bunkové markery (CD20), T bunkové 
markery (CD3, CD4, CD8), histiocytárne markery (CD56) 

DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA

papilárny cystadenóm

dlaždicovbunkový karcinóm

mukoepidermoidný karcinóm pri type s metapláziou
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Klinické vlastnosti

Onkocytóm je benígny nádor tvoriaci asi 1,5% všetkých nádorov slinných žliaz. Vzniká najčastejšie v 
príušnej slinnej žľaze, je rovnako častý u oboch pohlaví a vyskytuje sa skôr vo vyššom veku 63, 64. Nádor 
možno pozorovať aj v malých slinných žľazách, najčastejšie dolnej pery alebo podnebia.

Makroskopická charakteristika

Onkocytóm býva dobre ohraničený alebo opuzdrený. Na reze je často laločnatý, svetlohnedej farby. 
Nádory môžu byť multinodulárne, multifokálne aj bilaterálne 65. 

Mikroskopická charakteristika

Onkocyty majú bohatú, zrnitú, acidofilnú cytoplazmu a centrálne uložené vezikulárne jadrá (svetlé 
bunky) alebo majú výrazne eozinofilnú cytoplazmu a pyknotické jadrá (tmavé bunky). Nádorové bunky 
bývajú usporiadané do solídnych alebo trabekulárnych formácií s tenkými cievnatými sepami 65, 66.

Ak prevažujú svetlé bunky hovoríme o svetlobunkovom variante onkocytómu. Svetlá cytoplazma môže 
vzniknúť v dôsledku akumulácie intracytoplazmatického glykogénu, prípadne ako fixačný artefakt.

Diferenciálna diagnostika

Diferenciálne diagnosticky pripadajú do 
úvahy predovšetkým karcinóm z acinárnych 
buniek a svetlobunkový karcinóm, ďalej 
mukoepidermoidný karcinóm a metastatický 
karcinóm z renálnych buniek. Odlíšiť treba aj 
hyperpláziu onkocytov, Warthinov tumor, 
onkocytárny karcinóm a metastatický 
karcinóm štítnej žľazy 66.

Možnosti laboratórneho vyšetrenia

Diagnóza onkocytómu si zvyčajne nevyžaduje špeciálne farbenia ani použitie imunohistochémie. 
Nádor vykazuje pozitivitu mitochondriálnych markerov, resp.  farbenia na mitochondrie 
(fosfowolfrámový hematoxilín, krezylová violeť).

Prognóza

Onkocytóm recidivuje po neúplnej resekcii približne v 10% prípadov. Malígna transformácia je veľmi 
zriedkavá 67.

DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA

karcinóm z acinárnych buniek

svetlobunkový karcinóm

mukoepidermoidný karcinóm

metastatický karcinóm z renálnych buniek a štítnej žľazy

hyperplázia onkocytov 

Warthinov tumor
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Obr. 11 Onkocytóm
Onkocytóm je prevažne dobre ohraničený enkapsulovaný tumor, ktorý je tvorený veľkými bunkami s 
eozinofilnou cytoplazmou. HE, 200x, 400x
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Myoepitelióm

Benígny nádor slinných žliaz kompletne 
tvorený bunkami s myoepitelovou 
diferenciáciou. V nádore  nepozorujeme 
prítomnosť duktálnych zložiek.

Klinické vlastnosti

Myoepitelióm je benígny nádor tvoriaci približne 1,5% všetkých nádorov slinných žliaz. 

Väčšinou vzniká v príušnej slinnej žľaze a v malých slinných žľazách prevažne na podnebí. Vrchol 
výskytu je v tretej dekáde života 68, 69.

Makroskopická charakteristika

Klinicky a makroskopicky sa podobá pleomorfnému adenómu. 

Klinicky je väčšinou asymptomatický. Prejavuje sa ako pomaly rastúca nebolestivá masa v postihnutej 
oblasti.

Mikroskopická charakteristika

Myoepitelióm je nádor kompletne tvorený myoepitéliami, bunkami majúce niektoré vlastnosti 
epitelových ako aj hladkosvalových buniek. Bunky môžu mať epiteloidný, vretenovobunkový, 
plazmocytoidný alebo svetlobunkový vzhľad. Plazmocytoidný variant s prítomnosťou oválnych buniek 
s hyperchrómnym excentricky umiestneným jadrom a bohatou eozinofilnou cytoplazmou je síce 
charakteristickým ale nepatognomickým nálezom pre túto diagnózu.

Nádor je dobre ohraničený, môže byť enkapsulovaný.

Celularita myoepitelómu je variabilná; nádor môže mať solídny, ale retikulárny alebo trabekulárny 
vzhľad. Niektoré nádory majú výraznú myxoidnú strómu 70-72. Histologicky sa myoepitelióm líši od 
pleomorfného adenómu práve chýbaním epitelovej a mezenchýmovej zložky s výnimkou myxoidnej 
strómy. Prakticky nikdy sa nevyskytuje chondroidná a myxochondroidná stróma. V pozadí nádoru 
často pozorujeme variabilnú tvorbu kolagénu. 

Nález infiltrácie do okolitého tkaniva, perineurálne šírenie, výraznejší pleomorfizmus buniek, nekrózy 
alebo zvýšená proliferačná aktivita a prítomnosť početnejších mitóz naznačuje malígne správanie sa 
tumoru a vylučuje diagnózu myoepiteliómu.

 benígny nádor
 najčastejšie je postihnutá príušná žľaza a malé 

slinné žľazy podnebia
 histologicky tvorený myoepitéliami, ktoré 

môžu mať epiteloidný, vretenovitý, 
plazmocytoidný alebo svetlobunkový vzhľad 

 čisto myoepitelová diferenciácia, bez nálezu 
duktálnych zložiek
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Obr. 12 Myoepitelióm
Myoepitelióm je dobre ohraničený (A) často enkapsulovaný tumor, bez známok invázie, tvorený 
výhradne myoepitelovými bunkami, bez tvorby duktálnych štruktúr. Bunky môžu mať variabilný vzhľad, 
často pozorujeme tvorbu epiteloidných ložísk (B). HE, 50x, 200x*

*so súhlasom Univerzity v Leeds, UK, © University of Leeds Virtual Pathology Project, virtualpathology.leeds.ac.uk
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Obr. 13 Myoepitelióm
Myoepitelióm je tvorený výhradne myoepitelovými bunkami, bez tvorby duktálnych štruktúr. Bunky 
môžu mať variabilný vzhľad, často pozorujeme tvorbu vretenobunkových ložísk (C) s retikulárnym 
usporiadaním a s prítomnosťou myxoidnej strómy (čierna šípka, D). HE, 20x, 400x*

*so súhlasom Univerzity v Leeds, UK, © University of Leeds Virtual Pathology Project, virtualpathology.leeds.ac.uk
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Diferenciálna diagnostika

Najvýznamnejšou diferenciálnou 
diagnózou myoepiteliómu je pleomorfný 
adenóm.  Myoepitelióm vylučuje 
prítomnosť duktálnych štruktúr, v prípade 
ak sú tieto prítomné, svedčí to skôr pre 
celulárny (na myoepitélie bohatý) 
pleomorfný adenóm. V myoepitelióme sa 
taktiež nevyskytuje chondroidná 
a myxochondroidná matrix, ktorá je skôr 
typická pre pleomorfný adenóm

Diferenciálna diagnostika myoepiteliómu 
sa ďalej odvíja od histologickej stavby 
nádoru 69. 

Plazmocytoidný variant treba odlíšiť od malígneho melanómu a plazmocytómu; pre myoepitelióm 
svedčí pozitivita epitelových a myoepitelových markerov a absencia melanómových markerov (Melan 
A, HMB-45 atď.) a negativita na antigény špecifické pre plazmocytóm (CD138). 

Svetlobunkový typ myoepiteliómu treba odlíšiť od iných nádorov slinných žliaz so svetlobunkovou 
morfológiou ako je mukoepidermoidný karcinóm, karcinóm z acinárnych buniek, epitelovo-
myoepitelový karcinóm a svetlobunkový karcinóm. Na rozdiel od týchto karcinómov je myoepitelióm 
neinvazívny a vykazuje výlučne myoepitelovú diferenciáciu. 

Vretenovobunkový myoepitelióm treba odlíšiť od mezenchýmových nádorov, predovšetkým od lézií 
ako je nodulárna fascitída, schwanóm, neurofibróm, solitárny fibrózny tumor a melanóm 73. 

Možnosti laboratórneho vyšetrenia

Nádorové bunky exprimujú epitelové (cytokeratíny) 
a myoepitelové markery (SMA, kalponín, p63) ako aj 
proteín S-100 a GFAP, avšak znaky špecifické pre 
svalovú diferenciáciu môžu chýbať, predovšetkým 
pri plazmocytoidnom variante 74, 75.

Prognóza

Myoepiteliómy recidivujú zriedkavejšie ako pleomorfný adenóm. Malígna premena je častejšia
predovšetkým u opakovane recidivujúcich myoepiteliómov 68, 74.

DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA

pleomorfný adenóm 

malígny melanóm (plazmocytoidný variant)

plazmocytóm (plazmocytoidný variant)

mukoepidermoidný karcinóm (svetlobunkový variant)

karcinóm z acinárnych buniek (svetlobunkový variant)

epitelovo-myoepitelový karcinóm (svetlobunkový variant)

svetlobunkový karcinóm (svetlobunkový variant)

iné mezenchýmové nádory (vretenovobunkový variant)

IMUNOHISTOCHEMICKÝ PROFIL

pozitívny: cytokeratíny, S-100, GFAP

variabilne pozitívny: SMA, kalponín, p63
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Sebaceózny adenóm

Sebaceózne bunky sa v slinných žľazách 
vyskytujú pomerne bežne, avšak sebaceózne 
nádory sú v tejto lokalite zriedkavé 76.

Sebaceózny adenóm je zriedkavý benígny 
nádor slinných žliaz vznikajúci zväčša v 
príušnej žľaze. Býva dobre ohraničený 77. 
Histologicky nádor napodobňuje skôr kožné 
mazové žliazky, ako slinnú žľazu. 

Tvoria ho ostrovčeky blandných 
sebaceóznych buniek  rôzneho tvaru a 
veľkosti často s dlaždicovobunkovou 
diferenciáciou. Sebaceózny adenóm 
neobsahuje na lymfocyty bohatú strómu.
Zvýšená prítomnosť lymfocytov vylučuje tuto diagnózu. Nádor tvorí často cystické ložiská s obsahom 
sebaceózneho materiálu v cystických priestoroch 78, 79. 

Lymfadenóm

Lymfadenóm je zriedkavý nádor slinných žliaz 
tvorený bifázickou proliferáciou epitelových buniek 
a reaktívnym lymfatickým tkanivom. Odlišujeme 
dva typy: sebaceózny a nesebaceózny 
lymfadenóm.

Sebaceózny lymfadenóm je benígny nádor slinných 
žliaz 80, 81. Najčastejšie vzniká v príušnej slinnej žľaze 
vo vyššom veku. Klinicky sa prejavuje ako nebolestivá, dobre ohraničená infraaurikulárna masa 82. 
Histologicky ho tvoria epitelové hniezda sebaceóznych buniek rôznej veľkosti a tvaru a lymfoidná 
stróma, niekedy aj s lymfatickými folikulami 83, 84. Môže vytvárať štruktúry pripomínajúce vývody. 

Nesebaceózny lymfadenóm je benígny nádor slinných žliaz 81, 85. Tvorí trabekuly a tubuly ohraničené 
materiálom pripomínajúcim bazálnu membránu alebo cysticky dilatované žľazové útvary vyplnené 
proteínovým materiálom. Nádor máva výraznú lymfoidnú zložku bez prítomnosti sebaceóznych 
buniek. Imunohistochemicky vykazuje pozitivitu na epitelové aj niektoré myoepitelové markery (p63) 
a je však kalponín, CD10 a c-kit (CD117) negatívny 86.

Prognóza

Nádor má dobrú prognózu v prípade kompletnej excízie. Zriedkavo je opisovaná malígna transformácia 
a to tak sebaceóznej zložky (sebaceózny lymfadenokarcinóm). Vzniknúť môže aj bazocelulárny 
adenokarcinóm. 16

 zriedkavý benígny nádor
 dobre ohraničený
 histologicky napodobňujúci kožné mazové 

žliazky
 bez cytologických atypií

IMUNOHISTOCHEMICKÝ PROFIL

sebaceózne bunky pozitívne: p63, EMA

 zriedkavý benígny nádor
 bifázitný, tvorený epitelovými ložiskami 

a lymfoidnou strómou s častou tvorbou 
lymfatických folikulov

 sebaceózny a nesebaceózny typ
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Obr. 14 Sebaceózny lymfadenóm
Sebaceózny lymfadenóm charakterizuje prítomnosť epitelových hniezd so sebaceóznymi bunkami
(šípka) v lymfocytovej stróme. HE, 20x, 400x*

*so súhlasom Univerzity v Leeds, UK, © University of Leeds Virtual Pathology Project, virtualpathology.leeds.ac.uk
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Papilómy

Papilómy sú benígne papilárne nádory vznikajúce vo vývodoch slinných žliaz. Zaraďuje sa sem duktálny 
a invertovaný duktálny papilóm. Medzi papilómy patrí aj sialoadenoma papilliferum 5, 87.

Duktálny papilóm

Duktálne papilómy vznikajú proliferáciou 
pravdepodobne bazálnych rezervných buniek 
epitelu väčších vývodov, ktorý cysticky dilatujú 87, 88. 
Rastú ako rozvetvené papilárne lézie s 
fibrovaskulárnou stopkou. Sú vystlané jednou až 
dvoma vrstvami kubických až cylindrických buniek. 
Nádorové bunky môžu vykazovať onkocytárnu 
alebo mucinóznu premenu. Atypie sú zriedkavé 89.

Invertované papilómy vznikajú najčastejšie na 
prechode vývodu slinnej žľazy a sliznice ústnej 
dutiny, na dolnej pere a v bukálnej sliznici 90, 91. Ide o endofyticky rastúce papilárne proliferácie tvorené 
prevažne akantotickým dlaždicovým epitelom s roztrúsenými mucinóznymi bunkami. Papily sú kryté 
cylindrickými bunkami. Dlaždicový epitel vyzrieva bez keratinizácie a nevykazuje atypie. Nádor býva 
dobre ohraničný 92. 

Sialadenoma papilliferum

Sialadenoma papilliferum je zriedkavý benígny 
nádor najčastejšie vznikajúci na podnebí. Má exo-
aj endofytickú časť. Histologicky pripomína 
častejšie sa vyskytujúci nádor kožných adnex, 
syringocystadenoma papilliferum. Vzniká prevažne 
v neskoršom veku (8. dekáda).

Histologicky sa javí ako dvojzložková proliferácia s glandulárnou a dlaždicovobunkovou zložkou 93. 

Glandulárnu zložku tvoria cysty a duktálne útvary vystlané dvojradým epitelom – kubické bunky na 
báze a plochý luminálny cylindrickým epitel. 

Dlaždicovobunkovú zložku tvorí papilárna až verukózna proliferácia, často z keratinizujúceho 
dlaždicového epitelu. 

Medzi bunky môžu byť vmedzerené hlienotvorné bunky ako aj onkocyty. V stróme sa často nachádza 
chronický zápalový infiltrát 94, 95. 

 papilárne útvary rastúce do lúmenu 
väčších vývodov (duktálny papilóm) 
alebo endofyticky do steny vývodov 
(invertovaný duktálny papilóm)

 pravidelný epitel s vmedzerenými 
mucinóznymi bunkami)

 bez keratinizácie
 bez atypií

 exofytická papilárna proliferácia
 solídne cystická a glandulárna 

proliferácia
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Cystadenóm

Cystadenómy predstavujú okolo 4-5% benígnych 
nádorov slinných žliaz. Vyskytujú sa častejšie u žien 
a prevažne v malých slinných žľazách pier, bukálnej
sliznice a podnebia 96, 97. 

Makroskopicky má uzlovitú alebo cystickú stavbu. 

Histologicky tvoria multicystický útvar vystlaný 
kubickým až cylindrickým epitelom a vyplnený 
eozinofiným materiálom. Môžeme nachádzať aj hlienotvorné, dlaždicové a apokrinné bunky ako aj 
onkocyty. Epitel býva často zmiešaného typu. Nádorové bunky sú blandné. Vyskytujú sa dve varianty: 
papilárny a mucinózny 98-100.

Malígne epitelové nádory

Malígne epitelové nádory slinných žliaz predstavujú pomerne heterogénnu skupinu nádorov s 
rôznorodými klinickými, patologickými a prognostickými charakteristikami. Tvoria približne 1% všetých 
malígnych nádorov 4, 101. Medzi najčastejšie typy patrí adenoidne cystický karcinóm, polymorfný 
adenokarcinóm, mukoepidermoidný karcinóm a karcinóm z acinárnych buniek. Zriedkavejšími 
malignitami slinných žľiaz sú epitelovo-myoepitelový karcinóm, myoepitelový karcinóm, karcinómy z 
vývodov slinných žliaz (duktálny), svetlobunkový karcinóm, hlienotvorný adenokarcinóm, sebaceózny 
karcinóm, bazocelulárny adenokarcinóm, cystadenokarcinóm, onkocytárny karcinóm, carcinoma ex 
pleomorphic adenoma, dlaždicovobunkový karcinóm, karcinosarkóm a adenokarcinóm bližšie 
neurčený. Biologické správanie týchto nádorov je veľmi rôznorodé a siaha od nízkomalígnych po 
vysoko agresívne formy so zlou prognózou.

Mukoepidermoidný karcinóm

Mukoepidermoidný karcinóm je najčastejším 
malígnym nádorom slinných žliaz, s veľmi 
širokým výskytom tak vo väčších ako aj 
malých slinných žľazách a u dospelých ľudí 
v akomkoľvek veku. Nádor môže mať rôzny 
klinický priebeh, kým low-grade tumory 
metastazujú len veľmi zriedkavo, high-grade 
tumory sú charakteristické agresívnym 
priebehom so zlou prognózou pacientov.

 benígny nádor prevažne malých slinných 
žliaz

 cystický útvar vystlaný epitelom, často 
zmiešaného typu

 papilárny a mucinózny variant

 najčastejší malígny nádor slinných žliaz
 najčastejšie prítomný v príušnej slinnej žľaze a 

na podnebí
 solídny a/alebo cystický rast
 mucinózne, intermediárne a epidermoidné 

bunky v rôznom zastúpení
 low-, intermediate- a high-grade formy
 prognóza závisí od gradingu
 60% (low-grade) vykazuje translokáciu t(11;19); 

MECT1-MAML2
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Klinické vlastnosti

Mukoepidermoidný karcinóm je najčastejším malígnym nádorom slinných žliaz 102. Vzniká približne 
rovnako často u ľudí v tretej až siedmej dekáde. Vyskytuje sa aj u detí a prevažuje u žien. Vzniká vo 
veľkých aj malých slinných žľazách. Medzi najčastejšie miesta výskytu patrí príušná slinná žľaza a 
podnebie. 

Klinické prejavy mukoepidermoidného karcinómu sa líšia podľa agresivity nádoru; high-grade nádory 
bývajú fixované k spodine, môžu infiltrovať nervové štruktúry a ulcerujú kožný povrch. Low-grade 
formy klinicky pripomínajú skôr benígny nádor 103.

Makroskopická charakteristika

Mukoepidermoidný karcinóm býva často cystický, môže byť čiastočne ohraničený, v prípade high-
grade tumorov pozorujeme výrazne infiltratívny typ rastu.

Mikroskopická charakteristika

Mukoepidermoidný karcinóm rastie solídne a/alebo cysticky. Tvoria ho tri základné typy nádorových 
buniek: mucinózne, epidermoidné a intermediárne 104, 105. 

Mucinózne bunky sú epitelové bunky so svetlou, eozinofilnou, penitou cytoplazmou s obsahom hlienu. 
Hlien sa ukladá aj extracelulárne v cystických priestoroch. Môžu pripomínať pohárikovité bunky alebo 
aj bunky typu pečatného prsteňa. 

Intermediárne bunky sú menšie a majú bazofilnejšiu cytoplazmu. 

Epidermoidné bunky sú väčšie a majú bohatú eozinofilnú cytoplazmu. Môžu vykazovať aj keratinizáciu, 
tvorba keratínových perál však nie je typická. Cytologické atypie a mitózy nie sú v 
mukoepidermoidných karcinómoch časté; najskôr sa vyskytujú u high-grade tumorov. 

Vo svetlobunkovom variante mukoepidermoidného karcinómu nachádzme veľké, polygonálne svetlé 
bunky, ktoré sa podobajú epidermoidným, majú však svetlú cytoplazmu. Tieto bunky obsahujú 
glykogén. 

Nedávno bol opísaný zriedkavejší tzv. sklerozujúci variant mukoepidermoidného karcinómu 106, 107. Je 
charakteristický výraznou centrálnou sklerózou a často prítomnosťou zápalového infiltrátu 
plazmocytov, eozinofilov a/alebo lymfocytov na periférii. Tento variant predstavuje diagnostický 
problém, keďže rozsiahla sklerotizácia môže prekryť charakteristické črty nádoru.

Mukoepidermoidý karcinóm je jedným z málo nádorov slinných žliaz pri ktorom má grading 
nepopierateľný význam pre prognózu a liečbu 108. V súčasnosti sa pre grading mukoepidermoidných 
karcinómov používa trojstupňový systém: low-, intermediate- a high-grade 109-111. 

V low-grade nádoroch prevláda mucinózny typ buniek a cystický rast. 
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High-grade formy sú tvorené prevažne epidermoidnými bunkami, vykazujú výraznejšiu jadrovú aj 
bunkovú pleomorfiu a hyperchromáziu jadier. Cystické priestory a mucinózny bunky sa vyskytujú len 
ojedinele.

Diferenciálna diagnostika

Diferenciálne diagnosticky treba 
predovšetkým odlíšiť high-grade formy 
mukoepidermoidného karcinómu od 
adenoskvamózneho karcinómu, 
dlaždicovobunkového karcinómu a metastáz
iných nádorov. 

Adenoskvamózne a dlaždicovobunkové 
karcinómy by mali mať jednoznačné oblasti 
extracelulárnej keratinizácie, výraznejšie 
atypie a väčšiu mitotickú aktivitu. 
Histochemický dôkaz hlienotvorby (alciánová 
modrá) môže podporovať diagnózu 
mukoepidermoidného karcinómu. Pozitivita p63 môže byť nápomocná pri odlíšení onkocytárneho 
variantu mukoepidermoidné karcinómu a onkocytómu. Absencia myoepitelových markerov môže 
odlíši svetlobunkový variant mukoepidermoidné karcinómu od nádorov slinných žliaz s myoepitelovou 
diferenciáciou 112. 

Odlíšiť je niekedy potrebné aj nenádorové lézie, ako je sialometaplázia a mukokéla s extravazáciou 
hlienu.

Možnosti laboratórneho vyšetrenia

Epidermoidné ložiská vykazujú silnú pozitivitu 
cytokeratínov, p63. CK5/6 je pozitívny 
v epidermoidných bunkách, ale môže byť 
negatívny z prechodných bunkách. 
V nádoroch je opísaná pozitivita p16, 
častejšie v glandulárnych oblastiach, ktorá 
nesúvisí s HPV infekciou.

Expresia MUC1, Ki67, bcl-2 a HER-2/neu sa v 
mukoepidermoidných karcinómoch spája s 
vyšším nádorovým grade a je indikátorom 
horšej prognózy pacienta 113-115.

DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA

dlaždicovobunkový karcinóm

adenoskvamózny karcinóm

metastáza iného karcinómu

onkocytóm

svetlobunkové nádory slinných žliaz (svetlobunkový 
karcinóm, svetlobunkové varianty iných tumorov, 
epitelovo-myoepitelový karcinóm)

IMUNOHISTOCHEMICKÝ PROFIL

pozitívny: cytokeratíny, CK5/6 (epidermoidných 
bunkách), p63, p16

Ki-67  pozitívny v ložiskách s vysokou proliferáciou, 
najmä v high-grade tumoroch, indikátor zlej prognózy

HER2 silná pozitivita v high-grade tumoroch, indikátor 
zlej prognózy
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Obr. 15 Mukoepidermoidný karcinóm
Mukoepidermoidný karcinóm histologicky tvoria tri základné typy nádorových buniek; mucinózne
(čierna šípka), epidermoidné (biela šípka) a intermediárne (červená šípka). HE, 200x, 400x
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Obr. 16 Mukoepidermoidný karcinóm (svetlobunková varianta)
Vo svetlobunkovom variante mukoepidermoidného karcinómu nachádzme okrem bežných buniek MEC, 
veľké, polygonálne svetlé bunky, ktoré sa podobajú epidermoidným, majú však svetlú cytoplazmu. HE, 
200x, 400x 
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Obr. 17 Mukoepidermoidný karcinóm
Mucinózne bunky mukoepidermoidného karcinómu sa farbia alciánovou modrou. Alciálnová modrá, 
400x

Približne 60% mukoepidermoidných karcinómov vykazuje translokáciu t(11;19)(q21;p13), ktorá vedie 
ku vzniku fúzneho proteínu 
MECT1-MAML2 116. 
Frekvencia výskytu 
translokácie je vyššia u low-
grade tumorov, čo by mohlo 
naznačovať, že high-grade 
nádory predstavujú odlišnú 
jednotku 117, 118.

Prognóza

Prognózu a manažment pacienta s 
mukoepidermoidným karcinómom určuje do 
veľkej miery grade nádoru. 5-ročné 
prežívanie u pacientov s low-, intermediate- a 
high-grade nádormi sa pohybuje medzi 92-
100%, 62-92% a 0-43% 108. 

PROGNÓZA

5 ročné prežívanie pacientov s mukoepidermoidným 
karcinómom

Low-grade MEC 92-100 %

Intermediate-grade MEC 62-92 %

High-grade MEC 0-43 %

GENETICKÉ MUTÁCIE

t(11;19)(q21;p13) u 55-65% MEC CRTC1-MECT1/MAML2 (low-grade)

t(11;15)(q21;q26) u 5% MEC CRTC3/MALM2

t(6;22)(p21;q12) EWSR1 – POU5F1 (high grade)

CDKN2A delécia
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Low-grade nádory majú nízky metastatický potenciál a šíria sa prevažne do regionálnych lymfatických 
uzlín. 

High-grade lézie často recidivujú a môžu okrem regionálnych metastáz tvoriť aj vzdialené, 
predovšetkým do pľúc, mozgu a kostí.

Adenoidne cystický karcinóm

Adenoidne cystický karcinóm je jeden 
z najmalígnejších nádorov slinných žliaz 
s veľmi zlou prognózou. Často sa šíri pozdĺž 
nervov s tým súvisiacimi klinickými prejavmi. 
Postihnuté môžu byť tak veľké ako malé slinné 
žľazy. Nádor je charakteristický typickým 
histologickým obrazom na časť, najčastejšie 
s kribriformným vzhľadom s tvorbou 
pseudolumenov s obsahom PAS a alciánová modrá  pozitívneho materiálu. V nádore väčšinou aspoň 
čiastočne hraničený, ale neopúzdrený a rastie invazívne.

Klinické vlastnosti

Adenoidne cystický karcinóm tvorí približne 10% všetkých epitelových nádorov slinných žľiaz 119, 120. 
Vzniká vo veľkých aj malých slinných žľazách. Vyskytuje sa vo všetkých vekových kategóriách s 
prevahou v strednom a neskoršom dospelom veku. Klinicky sa zvyčajne javí ako pomaly sa zväčšujúca 
masa, avšak často sprevádzaná bolestivosťou, najskôr kvôli šíreniu pozdĺž nervov. Postihnutie n.facialis 
je sprevádzané paralýzou príslušných svalov tváre. Na koži a slizniciach môže vytvárať ulcerácie a môže 
prerastať do kostí, ktoré deštruuje 121.

Makroskopická charakteristika

Adenoidne cystický karcinóm býva ohraničený, avšak neopuzdrený a rastie invazívne.

Mikroskopická charakteristika

Adenoidne cystický karcinóm má široké spektrum histologických obrazov; rastie kribriformne, 
tubulárne alebo solídne 122, 123. Všetky rastové vzory môžu byť prítomné v jednom nádore. 

Najčastejší je kribriformný typ charakterizovaný nepravidelnými hniezdami a ostrovčekmi 
epiteloidných buniek s početnými okrúhlymi prázdnymi priestormi, pseudolúmenmi (pripomínajúce 
„syr ementál“) v chudobnej spojivovej stróme. Tieto priestory môžu obsahovať bazofilný alebo denzný 
eozinofilný materiál, ktorý sa farbí alciánovou modrou. 

Nádorové bunky sú dvojakého typu: epitelové a myoepitelové. Zvyčajne sú to malé, polygonálne a 
pomerne uniformné bunky s hranatými jadrami a malým množstvom cytoplazmy, ktorá môže byť 

 malígny nádor so zlou prognózou
 postihnuté malé aj veľké slinné žľazy
 typický histologický obraz, kribriformný rast 
 epitelová aj myoepitelová diferenciácia
 perineurálne šírenie
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variabilne bazofilná, eozinofilná až svetlá. Môžu byť viditeľné malé jadierka. Mitózy a apoptotické 
telieska sú zriedkavé. Stróma býva hyalinizovaná. 

Tubulárny variant tvoria bunky vykazujúce jednoznačnejšiu epitelovú alebo myoepitelovú 
diferenciáciu. Vytvára menšie ložiská separované hyalinizovanou strómou, prítomnosť tubulov je 
mikroskopicky výraznejšia.

Solídny variant pozostáva z hniezd bazaloidných buniek bez alebo len s ojedinelými cystickými 
priestormi. Častejšie sú mitózy, apoptotické telieska a nekrózy bývajú. Solídny variant sa považuje za 
agresívnejší, prognosticky menej priaznivý. 

Všetky varianty rastú invazívne, infiltrujú okolité štruktúry a vykazujú perineurálne šírenie 124.

Podľa súčasných poznatkov sa zdá, že grading adenoidne cystických karcinómov má obmedzené 
využitie a nemá prediktívnu hodnotu 14. High-grade transformácia je zriedkavá, ale môže sa vyskytnúť 
a spája sa s agresívnym správaním sa nádoru 125, 126.

Diferenciálna diagnostika

Diferenciálna diagnostika adenoidne 
cystického karcinómu je obšírna a zahŕňa iné 
nádory slinných žliaz a bazaloidné nádory. 
Klinicky najpodstatnejším je odlíšenie od 
bazaloidného dlaždicovobunkového 
karcinómu, pri ktorom sa na rozdiel od 
adenoidne cystického karcinómu uplatňuje 
predoperačná rádioterapia 124.

Možnosti laboratórneho vyšetrenia

Dôležité je farbenie PAS a alciánovou modrou,, ktoré môže vizualizovať prítomnosť pozitívneho 
materiálu bazálnych membrán v pseudolúmenoch nádoru.

Nádorové bunky vykazujú epitelovú a 
myoepitelovú diferenciáciu a exprimujú p63, 
S-100, SMA a cytokeratíny. Pozitivita buniek 
závisí od stupňa diferenciácie 127; periférne 
bunky vykazujú najintenzívnejšiu expresiu 
myoepitelových znakov, kým bunky vo vnútri 
hniezd majú epitelový fenotyp. 

Dediferenciácia sa imunohistochemicky prejaví stratou myoepitelových znakov. Adenoidne cystické 
karcinómy bývajú c-kit (CD117) pozitívne 128, čo môže byť nápomocné pri odlíšení od iných nádorov, 
predovšetkým od polymorfného low-grade adenokarcinómu. Molekulárne abnormality C-KIT génu 
však neboli potvrdené a nebola potvrdená ani reakcia na inhibítory tyrozínkináz 129. 

DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA

bazocelulárny adenóm a adenokarcinóm

bazaloidný dlaždicovobunkový karcinóm

polymorfný low-grade adenokarcinóm

pleomorfný adenóm

epitelovo-myoepitelový karcinóm

IMUNOHISTOCHEMICKÝ PROFIL

pozitívny: cytokeratíny, c-kit (CD117)

variabilne pozitívny: p63, SMA, S-100
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Obr. 18 Adenoidne cystický karcinóm
Adenoidne cystický karcinóm má veľmi variabilný vzhľad. Najčastejšie rastie kribrifirmne, s tvorbou 
charakteristických nepravidelných hniezd a ostrovčekmi epiteloidných buniek s početnými okrúhlymi 
prázdnymi priestormi, pseudolúmenmi. HE, 100x, 200x
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Obr. 19 Adenoidne cystický karcinóm - varianty
Prítomné môžu byť rôzne rastové vzory, v prípade tubulárneho (A) tvoria nádorové ložiská drobné 
tubulárne útvary so zreteľnejším lumenom, častejšie sa ale vyskytuje kribriformný vzor (B), HE, 200x, 
200x
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Obr. 20 Adenoidne cystický karcinóm – nepriazdnivé prognostické znaky
K jednoznačne nepriaznivým prognostickým črtám patrí histologický nález solídneho rastového vzoru 
(A, šípka) v častiach tumoru, ako aj perineurálne šírenie sa (B, šípka) HE, 200x, 200x
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Približne dve tretiny adenoidne 
cystických karcinómov má 
dokázateľnú translokáciu t(6;9) (q22-
23;p23-24) vedúcu k vzniku fúzneho 
proteínu MYB- NFIB 130. Proteín MYB 
je možné dokázať imunohistochemicky a je prítomný u viac ako 80% adenoidne cystických karcinómov 
(aj u  nádorov s chýbajúcou translokáciou). Tento marker je však exprimovaný aj ostatnými 
diferenciálne diagnostickými nádormi 131. 

Prognóza

Adenoidne cystický karcinóm patrí 
medzi najmalígnejšie nádory 
slinných žliaz. Často lokálne 
recidivuje, metastázy sa môžu 
objaviť neskoro a väčšina pacientov 
zomiera do 10-15 rokov od diagnózy. 
Adenoidne cystické karcinómy 
metastázujú hematogénne, 
najčastejšie do pľúc. Lymfogénne 
metastázy sú zriedkavé 132.

Karcinóm z acinárnych buniek 

Karcinóm z acinárnych buniek patrí k 
častejším malígnym (po 
mukoepidermoidnom karcinóme druhý 
najčastejší) tumorom slinnej žľazy 
s variabilným charakterom rastu. 
Histologicky pozorujeme výhradne 
epitelovú diferenciáciu, myoepitelová 
diferenciácie chýba. Nádor považujeme 
za low-grade malignitu, v prípade 
dediferencovaných tumorov však môže 
mať agresívne priebeh.

Klinické vlastnosti

V slinných žľazách tvorí karcinóm z acinárnych buniek približne 17% všetkých malignít. V iných 
lokalitách je tento nádor veľmi zriedkavý 133. Vyskytuje sa vo všetkých vekových kategóriách a je o niečo 
častejší u žien. Najčastejšie vzniká v príušnej slinnej žľaze ako pomaly rastúca nádorová masa 134. 

ZLÉ PROGNOSTICKÉ ZNAKY

Veľkosť tumoru > 4 cm

Meatstázy do lymfatických uzlín

Metastázy do vzdialených orgánov (typicky pľúca a kosti)

Solídna histologická komponenta

Perineurálne šírenie sa

Vysoká proliferačná aktivita Ki-67

Vysoká expresia MYB

 malígny nádor 
 najčastejšie postihnutá príušná slinná žľaza
 solídny, mikrocystický, papilárno-cystický, folikulárny 

rast
 polygonálne bunky so zrnitou svetlobazofilnou 

cytoplazmou 
 epitelová (acinárna) diferenciácia
 low-grade malignita

GENETICKÉ MUTÁCIE

t(6;9) (q22-23;p23-24) u 60% ACC MYB / NFIB
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Makroskopická charakteristika

Karcinóm z acinárnych buniek sa zväčša javí ako solitárny, ohraničený, nefixovaný, elastický uzol. Môže 
byť solídny a/alebo cystický. Na reze má laločnatý vzhľad.

Mikroskopická charakteristika

Nádor má lobulárny charakter. Histologicky môže byť solídny, mikrocystický, papilárno-cystický alebo 
folikulárny 134, 135. Bunky sú na rozdiel od adenoidne cystického karcinómu variabilnejšieho vzhľadu. 

Väčšina nádorových buniek vykazuje acinárnu diferenciáciu a je polygonálneho tvaru s bohatou 
zrnitou, svetlobazofilnou cytoplazmou a malými, na periférii uloženým hyperchrómnymi jadrami (tzv. 
„blue dot tumor“). Prítomné môžu byť aj vakuolizované, svetlé bunky a menšie duktálne bunky. 
Stromálna zložka býva chudobná. Vo väčšine nádorov prevažuje jeden rastový vzor a jeden typ buniek, 
môžeme však v jednom nádore vidieť aj ich kombináciu. 

Nekrózy, anaplázia a zvýšená mitotická aktivita nie sú pre konvenčný karcinóm z acinárnych buniek 
charakteristické; bola však opísaná dediferenciácia 136. 

Fokálne atypie – pleomorfia, hypercelularita, zväčšené jadrá, výrazné jadierka - ako aj perineurálna 
invázia a fokálne nekrózy sa vyskytovať môžu a spájajú sa s agresívnejším chovaním a vyšším rizikom 
recidívy.

Obr. 21 Karcinóm z acinárnych buniek
Väčšina buniek nádoru mú typicky acinárnu diferenciáciu, sú veľké polygonálneho tvaru s bohatou 
zrnitou, bazofilnou cytoplazmou (tzv. „blue dot tumor“) a malými, na periférii uloženým 
hyperchrómnymi jadrami. HE, 400x
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Obr. 22 Karcinóm z acinárnych buniek
Nádor rastie prevažne lobulárne (A), môže mať rôzne rastové vzor vrátane tvorby mikrocystických 
priestorov (B, šípka). Bunky sú variabilnejšieho vzhľadu. Väčšinou majú acinárnu diferenciáciu (zelená 
šípka),, prítomné ale môžu byť aj vakuolizované (modrá šípka) a menšie duktálne (biela šípka) bunky. 
HE, 100x, 400x
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Diferenciálna diagnostika

Nádor nevykazuje myoepitelovú diferenciáciu. 
Z diferenciálnej diagnostiky je preto najdôležitejšie 
odlíšenie adenokarcinómu slinnej žľazy, NOS.  
Nápomocnou môže byť imunohistochémia.

Do diferenciálno-diagnostickej úvahy spadá aj 
papilárny cystadenokarcinóm, mukoepidermoidný 
karcinóm, svetlobunkové karcinómy a svetlobunkové 
varianty iných tumorov ako aj metastázia iného 
karcinómu.

Najmä v prípade core-cut biopsie je potrebné odlíšiť 
aj tkanivo normálnej slinnej žľazy, najmä v prípade, ak 
je postihnutá chronickým alebo akútnym zápalom

Možnosti laboratórneho vyšetrenia

Acinárne bunky obsahujú PAS 
pozitívne a diastáza rezistentné 
zrniečka v cytoplazme a exprimujú 
amylázu a karbonickú anhydrázu IX 4. 
Vykazujú expresiu cytokeratínov, 
avšak sú prevažne negatívne na 
myoepitelové markery. 

Vakuolizované bunky sú PAS negatívne.

Na odlíšenie karcinómu z acinárnych buniek od adenokarcinómu môže slúžiť CK7 a CK18. 

CK7 je exprimovaný prevažne v adenokarcinóme, CK18 vykazuje v adenokarcinóme cytoplazmatickú a 
käúojv karcinóme z acinárnych buniek membránovú pozitivitu 137. 

Nedávno bola ako marker acinárnych buniek slinných žliaz opísaný proteín DOG1. Silná DOG1 pozitivita 
môže tak podporovať diagnózu karcinómu z acinárnych buniek 19.

Genetické zmeny zachytené v karcinóme z acinárnych buniek zahrňujú straty na chromozómoch 4p15-
16, 6p25-qter a 17p11 138. 

Prognóza

Karcinóm z acinárnych buniek sa považuje za low-grade malignitu, klinický priebeh však závisí od 
stupňa diferenciácie nádoru. Približne u jednej tretiny pacientov vznikajú recidívy a v 15% prípadov 
nádor metastázuje. 5 ročné prežívanie sa pohybuje okolo 97% pre dobre diferencované a okolo 65% 
pre málo diferencované formy 139. Lokálna recidíva bola opísaná asi v tretine prípadov.

DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA

Adenokarcinóm slinnej žľazy, NOS

Normálna slinná žľaza

Papilárny cystadenokarcinóm

Mukoepidermoidný karcinóm

Svetlobunkové karcinómy a svetlobunkové 
varianty iných tumorov

Metastatický karcinóm

IMUNOHISTOCHEMICKÝ PROFIL

pozitívny: cytokeratíny, CEA, amyláza, DOG1, CAIX

variabilne pozitívny: S100

negatívny: myoepitelové markery
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Polymorfný adenokarcinóm

Polymorfný adenokarcinóm (synonymum je 
PLGA, polymorfný low-grade adenokarcinóm) 
je malígny nádor prakticky výhradne malých 
slinných žliaz s neagresívnym správaním. 
Nádor má veľmi variabilný histologický 
rastový vzor, tvoria ho však typicky uniformné 
nádorové bunky  s vezikulárnym jadrom, bez 
prítomnosti početnejších mitóz, zvýšenej 
proliferačnej aktivity alebo zachytených 
nekróz. 

Klinické vlastnosti

Polymorfný (low-grade) adenokarcinóm vzniká takmer výlučne v malých slinných žľazách, 
predovšetkým na podnebí 140. Častejšie sa vyskytuje vo vyššom veku a prevažuje u žien. 

Klinicky sa prejavuje ako nebolestivý, tuhý opuch s fixáciou k okoliu.

Makroskopická charakteristika

Makroskopicky býva polymorfný low-grade adenokarcinóm dobre ohraničený, avšak neopuzdrený, 
laločnatý, bledožltej farby, tuhej konzistencie.

Mikroskopická charakteristika

Polymorfný low-grade adenokarcinóm môže byť lobulárny, papilárny, trabekulárny, duktálny, 
kribriformný, tubulárny a cystický 140, 141, pričom v jednom nádore môžeme nájsť rôzne rastové vzory. 
Nádor rastie napriek ohraničenému vzhľadu invazívne a vykazuje perineurálne šírenie 142.

Na periférii sú často prítomné úzke tubulárne alebo až  tenké pruhovité formácie nádorových buniek, 
ktoré sa na seba koncentricky vrstvia (“vrstvy cibule“) 143. 

Nádorové bunky sú monomorfné, okrúhle až polygonálne, s malým až stredným množstvom 
eozinofilnej cytoplazmy. Občas môžu byť prítomné onkocyty, svetlé bunky a hlienotvorné bunky. 

Jadrá sú blandné, okrúhle až oválne, s vezikulárnym chromatínom a nenápadnými jadierkami. Mitózy, 
atypie a nekrózy sú zriedkavé 144. Nádor zvyčajne nemá výraznú stromálnu zložku, skôr vykazuje len 
fokálne hyalínne alebo myxoidné zmeny 142.

Diferenciálna diagnostika

Odlíšiť polymorfný low-grade adenokarcinóm od iných nádorov slinných žliaz môže byť náročné, 
predovšetkým ak ide o malú vzorku 144-146. 

 malígny nádor
 postihujúci prakticky výhradne malé slinné 

žľazy
 polymorfný rast, uniformné nádorové bunky 
 epitelová aj myoepitelová diferenciácia
 perineurálne šírenie
 dobrá prognóza
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Niektoré pleomorfné adenómy sú chudobné 
na stromálnu zložku a môžu mať podobný 
rast, nemali by však vykazovať infiltratívny 
rast a perineurálnu inváziu 14. Pleomorfný 
adenóm sa taktiež vyskytuje prakticky 
výhradne v malých slinných žľazách. 
Pomocné môže byť aj farbenie GFAP, ktoré v prípade pleomorfného adenómu vykazuje silnú a difúznu 
pozitivitu tak v epitelových ako aj mezenchymálych bunkách, kým v PLGA vykazuje len slabú reaktivitu 
epitelových luminálnych buniek.

V porovnaní s adenoidne cystickým karcinómov má polymorfný low-grade adenokarcinóm 
variabilnejší rast a monomorfné, okrúhle nádorové bunky ktoré sú väčšie a majú vezikulárny 
chromatín. Bunky adenoidne cystického karcinómu sú skôr hyperchrómne, menšie a majú hranatejšie 
jadrá. Nález mitotickej aktivity a proliferačný index >5% (farbenie Ki67/Mib-1) svedčí skôr pre 
adenoidne cystický karcinóm 147, ako aj pozitivita c-kit (CD117) 148. Imunoprofily týchto dvoch nádorov 
sa však do značnej miery prekrývajú 149. Oba vykazujú expresiu epitelových aj myoepitelových znakov. 
Avšak typickú dvojzložkovú pozitivitu nachádzame väčšinou len v adenoidne cystickom karcinóme, kým 
polymorfný low-grade adenokarcinóm vykazuje difúznejšiu a silnejšiu expresiu proteínu S-100. 
Diskriminačnú hodnotu pripisujú niektorí autori aj vimentínu 150, ktorý sa zdá byť pozitívny len v 
polymorfnom low-grade adenokarcinóme.

Nedávno bol opísaný nádor veľmi 
podobný polymorfnému low-grade 
adenokarcinómu, označený ako 
„kribriformný adenokarcinóm“ 151. 
Ani v poslednej WHO klasifikácii 
nádorov slinných žliaz z roku 2017 
nebol tento po označený za 
samostatná jednotku ale považuje 
sa za podtyp polymorfného 
adenokarcinómu16. 

Nádor sa vyskytuje sa v malých 
slinných žľazách, hlavne v jazyku ale
správa sa výrazne agresívnejšie ako typický polymorfný low-grade adenokarcinóm; 60% týchto 
nádorov vykazovalo metastázy do lymfatických uzlín. Histologicky nádor rastie invazívne, pokrýva ho 
dlaždicový epitel a nádor vytvára solídne, kribriformné, mikrocystické alebo tubulárne štruktúry. 
Nádorové bunky majú bohatú svetlú až eozinofilnú cytoplazmu. Jadrá sa často prekrývajú, majú 
vezikulárny chromatín s prejasnením (podobne ako papilárny karcinóm štítnej žľazy) a vykazujú ľahké 
atypie. Imunohistochemicky sa zhodujú s polymorfným low-grade adenokarcinómom. Expresia c-kit 
(CD117) býva častejšia a bola zistená aj expresia p16 avšak bez pozitivity HPV v genetických testoch.

DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA

pleomorfný adenóm

adenoidne cystický karcinóm

KRIBRIFORMNÝ ADENOKARCINÓM

Nádor malých slinných žliaz s vlastnosťami pripomínajúcimi 
polymorfný adenokarcinóm

WHO klasifikácia z roku 2017 ho spomína v rámci polymorfného 
adenokarcinómu

správa sa výrazne agresívnejšie

invazívny rast

vysoký metastatický potenciál
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Obr. 23 Polymorfný adenokarcinóm
Polymorfný low-grade adenokarcinóm je dobre ohraničený, ale neopuzdrený tumor s invazívnym 
charakterom rastu a častým nálezom perineurálneho šírenia sa. HE, 50x, 200x*

*so súhlasom Univerzity v Leeds, UK, © University of Leeds Virtual Pathology Project, virtualpathology.leeds.ac.uk
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Obr. 24 Polymorfný adenokarcinóm
Na periférii ložiska tvorí tumor často tubulárne štruktúry (A). Monomorfné, okrúhle nádorové bunky sú 
na rozdiel od adenoidne cystického karcinómu väčšie a majú vezikulárny chromatín. HE, 200x, 400x*

*so súhlasom Univerzity v Leeds, UK, © University of Leeds Virtual Pathology Project, virtualpathology.leeds.ac.uk
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Obr. 25 Polymorfný adenokarcinóm
Nádor zvyčajne nemá výraznú stromálnu zložku, ložiskovo ale môže byť táto prominentná a vykazovať 
hyalínne (šípka) alebo myxoidné zmeny. HE, 200x*

*so súhlasom Univerzity v Leeds, UK, © University of Leeds Virtual Pathology Project, virtualpathology.leeds.ac.uk

Možnosti laboratórneho vyšetrenia

Nádor vykazuje tak epitelovú ako aj 
myoepitelovú diferenciáciu.  Je 
pozitívny na cytokeratíny (CK7), ako 
aj S100 proteín. Variabilne pozitívny 
na CEA, EMA, GFAP a Bcl2. Celkovo 
vykazuje nízky proliferačný index

Opísaných bolo viacero genetických 
anomálií vrátane mutácií génu HRAS 
a rodiny PRKD (PRKD1, PRKD2, PRKD3) . Biologický význam týchto mutácií nie je doposiaľ úplne jasný 
16. 

Prognóza

V porovnaní s adenoidne cystickým karcinómom nevykazuje polymorfný low-grade adenokarcinóm 
agresívne chovanie. Mortalita sa pohybuje medzi 1-15% počas 10 rokov 152. Transformácia na high-

IMUNOHISTOCHEMICKÝ PROFIL

pozitívny: cytokeratíny, vimentín, S-100 (chýba dvojzložkovosť, 
pozitivita je difúznejšia)

variabilne pozitívny: CEA, SMA, p63, Bcl-2, c-kit (CD117)

nízky proliferačný index Ki-67
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grade karcinóm je zriedkavá 153. Približne u tretiny pacientov sa vyskytujú recidívy. Nádor má nízky 
metastatický potenciál; vzdialené metastázy sú zriedkavé. Najčastejšie sa šíri do regionálnych 
lymfatických uzlín 154.

Svetlobunkový karcinóm („clear cell“ karcinóm)

Svetlobunkový karcinóm („clear cell“ 
karcinóm, CCC) je zriedkavý malígny nádor
charakterizovaný proliferáciou svetlých 
buniek v riedkej alebo hyalinizovanej stróme. 
Postihuje prevažne malé slinné žliazky. Nádor 
má dlaždicovobunkový fenotyp. 

Diferenciálna diagnostika zahŕňa široké 
spektrum svetlobunkových nádorov a je často 
založené na imunohistochemickom 
a molekulárno- genetickom profile.

Popisovaný je aj samostatný variant hyalinizujúci svetlobunkový karcinóm (HCCC), ktorý sa v minulosti 
považoval za variant dlaždicovobunkového karcinómu, súčasná WHO klasifikácia ho však radí do tejto 
skupiny16.

Klinické vlastnosti

Svetlobunkový karcinóm je zriedkavá malignita prevažne malých slinných žliaz 155, 156. Najčastejšie 
vzniká na spodine jazyka a na podnebí. Vo veľkých slinných žľazách je zriedkavý. Vyskytuje sa skôr vo 
vyššom veku a je o niečo častejší u žien 157. 

Makroskopická charakteristika

Nádor býva malý, neopúzdrený a rastie zvyčajne infiltratívne. Makroskopicky môže byť viditeľná 
prominentná hyalinizácia.

Mikroskopická charakteristika

Svetlobunkový karcinóm tvorí monomorfná populácia polygonálnych svetlých buniek vytvárajúcich 
trabekuly, pruhy alebo hniezda 158, 159. Tvorba tubulárnych štruktúr zvyčajne chýba, ale ojedinele 
môžeme pozorovať duktálne štruktúry. Jadrá sú okrúhle, excentricky uložené a mávajú malé jadierka. 

Pre nádor je charakteristická hyalinizovaná stróma, bohatá hlavne v hyalinizujúcom type 
svetlobunkového karcinómu. Fokálne môže byť stróma myxoidná a riedka. Asi v polovici nádorov HCCC 
sa pozoruje mucinózna diferenciácia.

Nádorové bunky sú okrúhle až polygonálne so svetlou cytoplazmou, aj keď občas môžu mať aj zrnitú 
eozinofilnú cytoplazmu. Jadrá majú nepravidelné kontúry s jemne zrnitým až hrudkovitým 
chromatínom. Jadierka sú prítomné, ale nenápadné. Mitózy a nekrózy sú zriedkavé16, 160.

 zriedkavý malígny nádor
 lokalizovaný prevažne na spodine jazyka a na 

podnebí
 monomorfná populácia polygonálnych 

svetlých buniek, hyalinizovaná stróma
 epitelová diferenciácia
 low-grade malignita
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Obr. 26 Svetlobunkový karcinóm
Nádor býva neopúzdrený s infiltratívnym rastom, často s prominentnou hyalinizáciou. Tvorí ho 
monomorfná populácia polygonálnych svetlých buniek vytvárajúcich trabekuly, pruhy alebo hniezda. 
HE, 100x, 200x
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Obr. 27 Svetlobunkový karcinóm
Hyalinizovaná stróma (A) je bohatá hlavne v hyalinizujúcom type svetlobunkového karcinómu (HCCC).  
Svetlobunkový karcinóm môže byť variabilne pozitívny na p63 (B). HE, 400x, p63, IHC-Px, DAB, 200x
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Diferenciálna diagnostika

Viaceré nádory slinných žliaz môžu obsahovať 
svetlé bunky. Diferenciálne diagnosticky 
najskôr prichádza do úvahy epitelovo-
myoepitelový karcinóm, myoepitelióm a 
myoepitelový karcinóm 157. Na rozdiel od 
epitelovo-myoepitelového karcinómu nie je 
svetlobunkový karcinóm dvojzložkový. 

Odlíšiť je potrebné aj svetlobunkovú variantu 
mukoepidermoidného karcinómu, ktorého 
histologické črty sa môžu so svetlobunkovým 
karcinómom prekrývať, v CCC však chýbajú 
typické pohárikové bunky lemujúce drobné 
cystické priestory. 

Odlíšiť treba aj metastázu nádoru zo svetlých buniek, predovšetkým karcinómu obličky, štítnej žľazy a 
prostaty 161, 162. Svetlobunkový vzhľad môže mať aj dlaždicovobunkový karcinóm, ktorý môže mať 
podobný infiltratívny rast a sklerotické zmeny ktoré pozorujeme v HCCC. Dlaždicovobunkový karcinóm 
však sprevádza výraznejšia pleomorfia buniek s dysplastickými zmenami s atypiami. Pomocné môže 
byť genetické vyšetrenie

Možnosti laboratórneho vyšetrenia

Nádorové bunky obsahujú v 
cytoplazme PAS pozitívny diastáza 
senzitívny materiál (glykogén), HCCC 
býva pozitívny aj na mucikarmín.

Bunky majú typickú 
dlaždicovobunkovú diferenciáciu, 
bývajú negatívne na SMA a S-100, ale 
môžu exprimovať p63 (CCC môže byť 
p63 negatívny, HCCC býva p63 pozitívny). Vykazujú pozitivitu na cytokeratíny a EMA .

Viac ako 80% svetlobunkových 
karcinómov slinných žliaz vykazuje 
translokáciu t(12;22)(q13;q12) so 
vznikom fúzneho produktu EWSR1-
ATF1 163. 

Rovnaká translokácia bola nájdená aj u myoepitelových nádorov mäkkých tkanív, vo svetlobunkovom 
sarkóme a angiomatoidnom fibróznom histiocytóme. Zmeny EWSR1 génu však boli zaznamenaná aj u 
svetlobunkových myoepitelových karcinómov 164.

IMUNOHISTOCHEMICKÝ PROFIL

pozitívny: cytokeratíny, EMA, CEA

variabilne: p63 (CCC môže p63 negatívny, HCCC býva p63 
pozitívny)

negatívny: S-100, vimentín, GFAP, SMA, kalponín, CK20

DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA

pleomorfný adenóm

myoepitelióm, myoepitelová karcinóm

onkocytóm

mukoepidermoidný karcinóm

karcinóm z acinárnych buniek

metastáza predovšetkým zo štítnej žľazy a obličky

metastáza dlaždicovobunkového karcinómu

GENETICKÉ MUTÁCIE

t(12;22)(q13;q12) u 80% EWSR1/ATF1
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Prognóza

Svetlobunkový karcinóm slinných žliaz patrí medzi low-grade malignity a má dobrú prognózu. Dodnes 
nebolo zaznamenané úmrtie na svetlobunkový karcinóm slinných žliaz 157. Riziko recidívy sa udáva asi 
na 20 % 157.

Bazocelulárny adenokarcinóm

Bazocelulárne karcinómy sú zriedkavé nádory 
slinných žliaz definované Svetovou 
zdravotníckou organizáciou ako „epitelové 
nádory s cytologickými charakteristikami 
bazocelulárneho adenómu ale morfológiou 
rastu naznačujúcou malignitu“ 165. Väčšina 
nádorov vzniká de novo a len malá časť sa 
vyvíja z adenómu. 

Klinické vlastnosti

Vyše 90% vzniká v príušnej slinnej žľaze, prevažne vo vyššom veku 166. Prevažná väčšina pacientov je 
staršia ako 60 rokov. Nádor klinicky pripomína benígne tumory slinnej žľazy, od ktorých je klinicky 
prakticky neodlíšiteľný. Prejavuje sa najmä ako pomaly rastúci uzol.

Makroskopická charakteristika

Bazocelulárne adenokarcinómy nemávajú puzdro. Rastú ohraničene ale invazívne. Rezná plocha býva 
sivohnedej farby.

Mikroskopická charakteristika

Bazocelulárny adenokarcinóm rastie najčastejšie ako solídny, menej často vytvára tubulárne, 
trabekulárne a membranózne rastové vzory 167 165. 

Nádorové bunky sú zväčša malé, tmavé na periférii, ale môžu byť väčšie a svetlejšie, najmä v strede 
nádorových ložisk. V nádore môžeme pozorovať depozity materiálu tvoriaceho bazálnu membránu. 
Jadrá bazálne často palisádujú. 

Nádor je invazívny. Môžu byť prítomné aj nekrózy, bunkové a jadrové atypie, zvýšená mitotická aktivita 
ako aj perineurálna a cievna invázia. Tieto vlastnosti ho odlišnú od benígnych bazocelulárnych 
adenómov slinných žliaz.

 zriedkavý malígny nádor
 najčastejšie príušná slinná žľaza
 histologicky pripomínajúci bazocelulárny 

adenóm, ale s invazívnym rastom 
 bazaloidné bunky, palisádovanie jadier, 

invazívny rast
 epitelová aj myoepitelová diferenciácia
 low-grade malignita
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Obr. 28 Bazocelulárny adenokarcinóm
Nádor vykazuje histologické črty bazocelulárneho adenómu s infiltratívnym rastom. V nádore môžeme 
pozorovať depozity materiálu tvoriaceho bazálnu membránu, na rozdiel od adenoidne cystického 
karcinómu periférne jadrá často palisádujú. HE, 500x, 200x*
*so súhlasom Univerzity v Leeds, UK, © University of Leeds Virtual Pathology Project, virtualpathology.leeds.ac.uk
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Obr. 29 Bazocelulárny adenokarcinóm
Bazocelulárny adenokarcinóm nie je opuzdrený. Rastie ohraničene ale invazívne. HE, 500x, 200x*
*so súhlasom Univerzity v Leeds, UK, © University of Leeds Virtual Pathology Project, virtualpathology.leeds.ac.uk
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Diferenciálna diagnostika

Diferenciálne diagnosticky treba 
bazocelulárny adenokarcinóm odlíšiť od iných 
bazaloidných nádorov, predovšetkým od 
bazaloidného dlaždicovobunkového 
karcinómu a adenoidne cystického karcinómu 
166, 168. 

Bazaloidné skvamocelulárne karcinómy sú 
high-grade nádory s výraznými atypiami a vysokou mitotickou aktivitou. Bazocelulárny adenokarcinóm 
vykazuje výraznejšie palisádovanie periférnych jadier ako adenoidne cystický karcinóm a často má 
oblasti s blandnou skvamóznou metapláziou. Adenoidne cystický karcinóm má uniformnejšie bunky a 
hyperchrómnejšie jadrá. Kribriformný rast nie je pre bazocelulárny adenokarcinóm typický 169.

Možnosti laboratórneho vyšetrenia

Imunohistochemicky vykazuje rovnakú expresiu 
antigénov ako bazocelulárny adenóm - nesie epitelové 
aj myoepitelové znaky - a býva pozitívny na c-kit 
(CD117) 170. Exprimuje cytokeratíny a často ložiskovo 
proteín S-100, EMA a CEA.

Prognóza

Bazoceluláry adenokarcinóm je low-grade malignita s dobrou prognózou; metastázy sú zriedkavé, 
recidívuje však pomerne často.

Myoepitelový karcinóm

Myoepitelový karcinóm je zriedkavým 
malígnym nádorom zložený z 
transformovaných myoepitélií.  Ide 
v podstate o malígnu formu 
myoepiteliómu. Nádor môže vniknúť 
primárne de novo alebo
transformáciou iných benígnych 
nádorov slinnej žľazy s myoepitelovou 
zložkou. Histologicky nádor pripomína 
myoepitelióm, prejavuje sa však 
invazívnym charakterom rastu.

DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA

bazocelulárny adenóm

adenoidne cystický karcinóm

bazaloidný dlaždicovobunkový karcinóm

IMUNOHISTOCHEMICKÝ PROFIL

pozitívny: cytokeratíny

variabilne: S-100, EMA, CEA, c-kit (CD117)

 zriedkavý malígny nádor
 vzniká de novo alebo transformáciou pleomorfného 

adenómu alebo myoepiteliómu
 najčastejšie príušná slinná žľaza
 morfológia ako myoepitelióm, ale rastie invazívne
 myoepitelová diferenciácia
 low-grade, lokálne agresívna malignita
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Klinické vlastnosti

Myoepitelový karcinóm je zriedkavejšie sa vyskytujúci malígny nádor vznikajúci prevažne vo veľkých 
slinných žľazách. Je skôr charakteristický pre vyšší vek. Môže vzniknúť  de novo alebo z benígneho 
predchodcu (pleomorfný adenóm alebo myoepitelióm) 171, 172. 

Makroskopická charakteristika

Malígne myoepiteliómy bývajú multinodulárne a rastú invazívne, ale môžu byť ohraničené. Rezná 
plocha býva lesklá, bledosivej farby.

Mikroskopická charakteristika

Nádorové bunky majú rovnaký fenotyp ako myoepiteliómy a môžu byť epiteloidné, svetlobunkové, 
vretenobunkové a plazmocytoidné 173-175. Z definície tumoru vyplýva neprítomnosť epitelovej 
diferenciácie bez prítomnosti duktov.

Približne polovica prípadov vykazuje high-grade cytológiu so zväčšenými jadrami, pleomorfiou jadier, 
hrudkovitým chromatínom, výraznými jadierkami a nepravidelnou jadrovou membránou. Nekrózy, 
mitózy a perineurálna invázia sú častými črtami myoepitelových karcinómov. 

Druhá polovica prípadov je blandných s jadrovými charakteristikami myoepiteliómu. Invazívny rast je 
hlavným kritériom odlišujúcim malígnu a benígnu formu myoepiteliómu 176. 

Stróma môže byť myxoidná až hyalinizovaná. Chondroidná a myxochondroidná stróma nie je pre 
nádor typická.

Diferenciálna diagnostika

Diferenciálna diagnostika sa obdobne ako u 
myoepiteliómu odvíja od histologickej stavby 
nádoru a zahrňuje všetky ostatné nádory 
s myoepitelovou zložkou 174.

Možnosti laboratórneho vyšetrenia

Imunohistochemický profil myoepitelových 
karcinómov je obdobný ako u benígnych 
myoepiteliómov 177. Nádory sú pozitívne na 
cytokeratíny, a exprimujú aspoň jeden myoepitelový 
marker; proteín S-100, SMA, p63, GFAP a kalponín.

IMUNOHISTOCHEMICKÝ PROFIL

pozitívny: cytokeratíny (slabá pozitivita), S-100, 
SMA, p63, GFAP, kalponín

DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA

myoepitelióm

mezenchymálne tumory (sakrómy, synoviálny sarkóm, 
leiomyosarkóm, rabdomyosarkóm)

epitelovo-myoepitelový karcinóm

plazmocytóm (plazmocytoidná varianta myoepiteliómu)
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Obr. 30 Myoepitelový karcinóm
Myoepitelový karcinóm je nádor zložený z transformovaných myoepitélií. Bunky môžu mať rôznu 
morfológiu, charakteristická je plazmocytoidná morfológia (B). Epitelová diferenciácia chýba. Nádor 
rastie invazívne do okolitého tkaniva (A), častá je vaskulárna invázia a perineurálne šírenie. HE, 200x*

*so súhlasom Univerzity v Leeds, UK, © University of Leeds Virtual Pathology Project, virtualpathology.leeds.ac.uk
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Obr. 31 Myoepitelový karcinóm
Myoepitelový karcinóm je často zložený z epiteloidných buniek so svetlou cytoplazmou. Epitelová 
diferenciácia chýba. HE, 400x

Prognóza

Myoepitelový karcinóm je lokálne agresívny nádor; u viac ako polovici pacientov vznikajú recidívy. 
Vzdialené metastázy vznikajú neskôr v priebehu choroby. Približne tretina pacientov na nádor umiera 
178, asi u tretiny pacientov dochádza ku kompletnému vyliečeniu po úspešnej resekcii16.

Epitelovo-myoepitelový karcinóm

Epitelovo-myoepitelový karcinóm je 
zriedkavý malígny nádor s celkovo 
indolentným priebehom. Histologicky 
ho charakterizuje dvojzložková stavba; 
tvoria ho tubuly a trabekuly s 
vonkajšou myoepitelovou vrstvou a 
vnútornou vrstvou epitelových buniek.

 zriedkavý malígny nádor
 prevažne príušná slinná žľaza
 dvojzložkový nádor – tubuly alebo trabekuly s 

vonkajšou vrstvou svetlých myoepitélií a vnútornou 
vrstvou tmavších epitelových buniek

 epitelová aj myoepitelová diferenciácia
 low-grade malignita



78

Klinické vlastnosti

Epitelovo-myoepitelový karcinóm je zriedkavý nádor vyskytujúci sa prevažne, ale nie výlučne vo 
vyššom veku. Je o niečo častejší u žien. Vznikajú hlavne v príušnej slinnej žľaze, ale boli opísané aj v 
submandibulárnej a v malých slinných žľazách prevažne na podnebí 179, 180. 

Makroskopická charakteristika

Epitelovo-myoepitelový karcinóm býva mnohouzlový a neopúzdrený. Zavádzajúcim môže byť 
expanzívny spôsob rastu. Paralýza tvárového nervu je len zriedkavá.

Mikroskopická charakteristika

Histologicky má epitelovo-myoepitelový karcinóm typickú dvojzložkovú stavbu; tvoria ho tubuly a 
trabekuly s vonkajšou vrstvou myoepitélií a vnútornou vrstvou epitelových buniek 179, 181. Zastúpenie 
týchto dvoch typov buniek je variabilné. 

Nádor môže obsahovať solídne ložiská, ktoré tvoria takmer výlučne myoepitélie. Väčšina myoepitélií 
má svetlú cytoplazmu, boli však opísané aj myoepitélie s amfofilnou cytoplazmou alebo onkocytárne 
zmenené. 

Epitelové bunky sú slabo eozinofilné a pripomínajú bunky vsunutých vývodov. Môžu mať aj svetlú 
cytoplazmu a boli zaznamenané aj onkocytárne, apokrinné a mucinózne formy, ako aj sebaceózna a 
dlaždicovobunková diferenciácia 182-184. 

Väčšinou sú prítomné len mierne atypie, i keď sa v epitelových aj myoepitelových bunkách môžu 
vyskytnúť aj výrazné nukleárne atypie a dediferenciácia 185. Môžu byť prítomné aj kalcifikáty a nekrózy. 
Stróma býva chudobná, často hyalinizovaná. 

Perineurálna a vaskulárna invázia je pomerne častá 185.

Diferenciálna diagnostika

Od epitelovo-myoepitelového karcinómu 
treba odlíšiť iné nádory slinných žliaz so 
svetlými bunkami: svetlobunkový karcinóm, 
pleomorfný adenóm, myoepitelióm a 
myoepitelový karcinóm, onkocytóm, 
karcinóm z acinárnych buniek a 
mukoepidermoidný karcinóm. Diferenciálne 
diagnosticky pripadá do úvahy aj metastáza 
karcinómu štítnej žľazy alebo obličky. 

DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA

svetlobunkový karcinóm

pleomorfný adenóm

myoepitelióm, myoepitelová karcinóm

onkocytóm

mukoepidermoidný karcinóm

karcinóm z acinárnych buniek

metastáza zo štítnej žľazy alebo obličky
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Obr. 32 Epitelovo-myoepitelový karcinóm
Myoepitelový karcinóm je bifázický nádor, ktorý tvoria tubuly a trabekuly s vonkajšou vrstvou 
myoepitélií (biela šípka) a vnútornou vrstvou epitelových buniek (čierna šípka). Nádor môže obsahovať 
aj solídne ložiská tvorené prevažne myoepitéliami. HE, 400x
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Obr. 33 Epitelovo-myoepitelový karcinóm – imunohistochemické diagnostické markery
Nádor charakterizuje silná a pravidelná, jadrová a cytoplazmová pozitivita S100 v časti myoepitelových 
buniek a pravidelná cytoplazmová pozitivita cytokeratínov (CK7) v epitelovom luminálnom 
kompartmente. IHC-Px, DAB, 200x
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Možnosti laboratórneho vyšetrenia

Imunohistochémia slúži na 
znázornenie epitelovej a 
myoepitelovej zložky 126. Epitelové 
bunky vykazujú silnú a difúznu 
pozitivitu na cytokeratín, ktorými sa 
myoepitélie farbia len slabo. 
Myoepitélie exprimujú p63, S-100, 
SMA a vimentín.

Až 70% nádorov je c-kit (CD117) pozitívnych - farbia sa epitelové bunky. 

Prognóza

Celkové 5-ročné prežívanie sa pohybuje okolo 80-90%, recidívy sú však pomerne časté 186.  

Sekrečný karcinóm

Sekrečný karcinóm je súčasný názov tzv. 
mammáreho analógu sekréčneho 
karcinómu (MASC) slinnej žľazy. 
Sekrečný karcinóm je nedávno opísaný 
malígny nádor slinných žliaz 
charakterizovaný prítomnosťou
identických genetických zmien ako v 
sekrečnom karcinóme prsníka 187. Ide o low-grade tumor s dobrou prognózou. 

Klinické vlastnosti

Nádor sa typicky vyskytuje v príušnej slinnej žľaze, nasledovaný malými slinnými žľazami. Prejavuje sa 
ako pomaly rastúca nebolestivá rezistencia.

Mikroskopická charakteristika

Nádory bývajú ohraničené alebo laločnaté s fibróznymi septami. Nádor tvoria mikrocystické, tubulárne 
alebo solídne štruktúry. Nádor ale môže tvoriť aj veľké cystické priestory s tvorbou papilárnych alebo 
folikulárnych štruktúr 188.

Nádorové bunky majú eozinofilnú zrnitú alebo vakuolizovanú cytoplazmu, blandné jadrá s 
vezikulárnym chromatínom a malými jadierkami. 

Nekrózy a atypie nie sú časté, bola však opísaná high-grade transformácia 189.

IMUNOHISTOCHEMICKÝ PROFIL

pozitívny (epitelové bunky): cytokeratíny (silne)

pozitívny (myoepitélie): cytokeratíny (slabo), p63, SMA, vimentín

variabilne: S-100, CD117

 nedávno opísaný nádor
 podobnej molekulárno-geneticky charakteristiky ako 

sekrečný karcinóm prsníka (ETV6/NTRK3)
 low-grade malignita
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Diferenciálna diagnostika

Diferenciálne diagnosticky pripadá do úvahy najmä 
karcinóm z acinárnych buniek, ktorý má podobný rastový 
vzor ako sekrečný karcinóm, odlišná je však 
imunohistochemická pozitivita a v sekrečnom karcinóme 
chýbajú typické bazofilné granuly v cytoplazme. Nádor 
treba odlíšiť aj od polymorfného adenokarcinómu 
a mukoepidermoidného karcinómu. V prípade potreby je 
nápomocné molekulárno- genetické vyšetrenie.

Možnosti laboratórneho vyšetrenia

Sekrečný produkt nádorových buniek je pozitívny na PAS a alciánovú modrú. Samotné nádorové bunky 
neobsahujú PAS pozitívne zymogénne granule, čo umožňuje ich odlíšenie od karcinómu z acinárnych 
buniek, adenokarcinómu a low-grade mukoepidermoidného karcinómu 190, 191. 

Obr. 34 Sekrečný karcinóm (Mammárny analóg sekréčneho karcinómu, MASC)
Sekrečný karcinóm je histologicky zložený z mikrocystických, tubulárnych alebo solídnych útvarov, 
bunky sú charakteristické blandnými jadrami a eozinofilnou cytoplazmou. HE, 200x

*so súhlasom Univerzity v Leeds, UK, © University of Leeds Virtual Pathology Project, virtualpathology.leeds.ac.uk

DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA

karcinóm z acinárnych buniek

polymorfný adenokarcinóm

mukoepidermoidný karcinóm

papilárny cystadenokarcinóm
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Obr. 35 Sekrečný karcinóm (Mammárny analóg sekréčneho karcinómu, MASC)
Sekrečný karcinóm môžu tvoriť aj veľké cystické priestory s tvorbou papilárnych útvarov, vystlaných 
mierne atypickými epitelovými bunkami s blandným jadrom a eozinofilnou cytoplazmou. HE, 400x

*so súhlasom Univerzity v Leeds, UK, © University of Leeds Virtual Pathology Project, virtualpathology.leeds.ac.uk
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Nádorové bunky vykazujú pozitivitu 
na CK7, S-100, GCDFP-15 a 
mammaglobín 189, 192. Expresia 
myoepitelových markerov nie je pre 
sekrečný karcinóm typická; boli však 
zaznamenané p63 a kalponín 
pozitívne prípady 193.

Sekrečný karcinóm je charakterizovaný prítomnosťou 
translokácie t(12;15)(p13;q25) vedúcej k tvorbe fúzneho 
proteínu ETV6/NTRK3 podobne ako v sekréčnom 
karcinóme prsníka 187. 

Prognóza

Sekrečný karcinóm sa považuje za nízko-malígny nádor s prežívaním pacientov porovnateľným s 
karcinómom z acinárnych buniek. Môžu sa vyskytnúť metastázy do regionálnych lymfatických uzlín, 
lymfovaskulárne a perineurálne šírenie. Vznik vzdialených metastáz je zriedkavý 189, 194.

Karcinóm z pleomorfného adenómu (Carcinoma ex pleomorphic adenoma, Ca 
ex PA)

Ako karcinóm z pleomorfného adenómu
(carcinoma ex pleomorphic adenoma) sa 
označujú epitelové karcinómy vznikajúce 
z buniek pôvodného pleomorfného adenómu.

Klinické vlastnosti

Predstavujú asi 5-15% všetkých malignít slinných žliaz 195, 196. Tieto nádory vznikajú vo vyššom veku ako 
pleomorfné adenómy. Vyskytujú sa prevažne v príušnej a submandilbulárnej slinnej žľaze a v malých 
slinných žliazkach podnebia.

Makroskopická charakteristika

Makroskopicky sa nádor neodlišuje od plemorfného adenómu

GENETICKÉ MUTÁCIE

t(12;15)(p13;q25) ETV6/NTRK3

IMUNOHISTOCHEMICKÝ PROFIL

pozitívny: CK7, S-100, GCDFP-15 a mammaglobín

variabilne pozitívny: p63, kalponín

negatívne: ostatné myoepitelové markery

 Nádor vznikajúci z buniek pleomorfného 
adenómu

 Histologicky variabilného vzhľadu
 Vzniknúť môžu všetky typy nádorov slinných 

žliaz
 Hlavným diagnostickým znakom je invazívny 

rast, perineurálne šírenie a cievna invázia
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Obr. 36 Karcinóm z pleomorfného adenómu (carcinoma ex pleomorphic adenoma)
Karcinóm z pleomorfného adenómu je histologicky charakteristický invazívnym rastom a prerastaním 
(modrá šípka) nádorových buniek cez kapsulu (čierna šípka) pleomorfného adenómu. HE, 100x, 200x
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Mikroskopická charakteristika

Histologická stavba tohto nádoru môže byť veľmi variabilná 197. V pleomorfnom adenóme môžu 
vzniknúť všetky diferencované karcinómy slinných žliaz, najčastejšie sa však vyskytuje adenokarcinóm, 
bližšie nešpecifikovaný (NOS) a duktálny karcinóm 198. 

Hlavným diagnostickým znakom je invazívny rast. V závislosti od rozsahu invázie cez puzdro sa 
karcinóm z pleomorfného adenómu delí na 

 neinvazívny (intrakapsulárny, in situ), 
 minimálne invazívny (prerastá puzdro o <1.5 mm)  a 
 invazívny (prerastá puzdro o >1.5 mm). 

Ďalej sa karcinóm z pleomorfného adenómu delí na 

 karcinómy s výlučne epitelovou zložkou a na 
 karcinómy s myoepitelovou zložkou, 

pričom prevažujú tie prvé 197. 

Často vykazujú perineurálnu a vaskulárnu inváziu a majú rozsiahle oblasti nekróz. V malých bioptických 
vzorkách môže byť zachytená len malígna respektíve benígna zložka a definitívnu diagnózu je možne 
urobiť len po resekcii. Hlavným dôvodom pre kompletnú resekciu pleomorfného adenómu je teda 
môžnosť súčasného alebo následného výskytu karcinómu 199.

Diferenciálna diagnostika

Do diferenciálnej diagnostiky spadajú všetky malígne nádory slinných žliaz. Podmienkou diagnózy je 
nález pôvodného pleomorfného adenómu, z ktorého nádor vyrastá.

Možnosti laboratórneho vyšetrenia

Molekulárno-genetické analýzy 
potvrdzujú, že sa tieto karcinómy 
vyvýjajú postupne 200, 201; vykazujú 
totiž zmeny charakteristické pre 
pleomorfné adenómy (translokácie 
zasahujúce gény PLAG1 a HMGA2) 
ale majú zároveň aj ďalšie genetické 
abnormality (progresívna strata 
heterozygotnosti najprv pre 8q, potom pre 12q, a nakoniec pre 17p). 

Identifikácia týchto genetických zmien umožňuje odlíšiť tieto karcinómy od de novo vzniknutých 
karcinómov.

Prognóza

Prežívanie pacientov závisí od rozsahu invázie a od histologického typu karcinómovej zložky 198, 202.

GENETICKÉ MUTÁCIE

zmeny charakteristické pre pleomorfné adenómy (translokácie 
zasahujúce gény PLAG1 a HMGA2)

progresívna strata heterozygotnosti na úrovni 8q, 12q, a nakoniec 
17p
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Karcinóm z vývodov slinných žiaz (duktálny karcinóm slinných žliaz, SDC)

Ide o agresívny nádor slinnej žľazy so zlou 
prognózou najmä v staršej vekovej skupine 
pacientov.  Nádor histologicky pripomína 
high-grade duktálny karcinóm prsníka, 
s agresívnym správaním sa, invazívnym 
rastom, vysokou proliferačnou aktivitou 
a častými lokálnymi aj vzdialenými 
metastázami.

Klinické vlastnosti

Duktálny karcinóm slinných žliaz je definovaný ako „agresívny nádor pripomínajúci high-grade duktálny 
karcinóm prsníka“ 203. Tvorí asi 2% všetkých epitelových malignít slinných žliaz. Môže vzniknúť z 
pleomorfného adenómu (carcinoma ex pleomorphic adenoma) alebo de novo. Je častejší vo vyššom 
veku a u mužov. Prevažná väčšina vzniká v príušnej slinnej žľaze ako rýchlo rastúca nádorová masa 204-

207.

Makroskopická charakteristika

Makroskopicky býva nádor neohraničený, tuhej konzistencie a pieskovitej, bielej alebo sivej farby. 
Rastie zreteľne infiltratívne.

Mikroskopická charakteristika

Histologicky sa SDC výrazne podobá na in situ alebo high-grade invazívny duktálny karcinóm prsníka 
203, 205. 

Nádor tvoria veľké ohraničené hniezda s kribriformným usporiadaním nádorových buniek a často s 
centrálnou nekrózou. Invazívne časti tvoria menšie hniezda, glandulárne štruktúry alebo jednotlivé 
bunky v denznej sklerotickej stróme. 

Nádorové bunky sú veľké, polygonálne s bohatou eozinofilnou cytoplazmou pripomínajúcou apokrinné 
bunky. Jadrá sú veľké, atypické a pleomorfné s vezikulárnym chromatínom a výraznými jadierkami. 
Mitózy, nekrózy a perineurálna invázia sú častým nálezom. 

Diferenciálna diagnostika

Diferenciálno-diagnosticky pripadá do úvahy 
predovšetkým metastáza duktálneho 
karcinómu prsníka. Odlíšiť treba aj 
dlaždicovobunkový karcinóm a 
mukoepidermoidný karcinóm.

 malígny nádor, zriedkavý
 najčastejšie je postihnutá príušná slinná žľaza
 podobá sa na high-grade duktálny karcinóm 

prsníka (kribriformný rast, komedo-nekrózy)
 epitelová diferenciácia
 high-grade malignita

DIFERENCIÁLNA DIAGNOSTIKA

metastáza duktálneho karcinómu prsníka

dlaždicovobunkový karcinóm

mukoepidermoidný karcinóm
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Obr. 37 Karcinóm z vývodov slinných žliaz (duktálny karcinóm slinných žliaz, SDC)
Karcinóm z vývodov slinných žliaz sa výrazne podobá na duktálny karcinóm prsníka, charakteristický 
agresívnym správaním sa a invazívnym rastom. HE, 100x, 200x
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Obr. 38 Karcinóm z vývodov slinných žliaz (duktálny karcinóm slinných žliaz, SDC)
Karcinóm z vývodov slinných žliaz sa výrazne podobá na duktálny karcinóm prsníka. Častým nálezom 
sú veľké ohraničené hniezda nádorových buniek s centrálnou nekrózou - komedo-nekrózou (šípka). HE, 
100x, 400x
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Možnosti laboratórneho vyšetrenia

Imunohistochemicky je duktálny 
karcinóm slinných žliaz pozitívny na 
cytokeratíny a EMA 208. Pozitivita CK7 
býva difúzna a intenzívna, kým CK20 
vykazuje len fokálne farbenie 209. 
Nádor je negatívny na proteín S-100 
a myoepitelové markery. GCDFP-15 
je pozitívny vo viac ako 80% SDC 210. 

Zvýšená expresia proteínu HER-2/neu bola zaznamenaná vo vyše 90% nádorov; FISH metódou bola 
zaznamenaná pozitivita len v 15-40% nádorov 211, 212. 

Nevykazujú expresiu estrogénových a progesterónových receptorov. 

Expresia androgénových receptorov bola však zistená. Nádor máva vysoký proliferačný index (Ki-67 25-
80%) 213.

Prognóza

SDC patrí medzi najagresívnejšie nádory slinných žliaz. Často recidivuje a tvorí lokálne aj vzdialené 
metastázy. 5-ročné prežívanie pri SDC je menej ako 40% 214.

Sebaceózny karcinóm

Sebaceózny karcinóm je veľmi zriedkavou malignitou slinných žliaz; v literatúre je opísaných asi 30 
prípadov 215-219 220. Vzniká najčastejšie v príušnej slinnej žľaze. Výskyt je najvyšší v druhej a šiestej 
dekáde. Histologicky ho tvoria bazaloidné bunky a veľké bunky s penovitou cytoplazmou. Sebaceózna 
diferenciácia býva evidentná. Sebaceózne bunky vykazujú imunoprofil veľmi podobný myoepitelovým 
bunkám 76. Ide o stredne agresívny, lokálne invazívny, pomerne často recidivujúci nádor.

Sebaceózny lymfadenokarcinóm

Sebaceózny lymfadenokarcinóm je extrémne zriedkavý malígny nádor slinných žliaz vznikajúci 
karcinomatóznou transformáciou sebaceózneho lymfadenómu. Histologicky ho tvoria typické oblasti 
sebaceózneho lymfadenómu s prechodom do adenokarcinómu 221, 222. 

IMUNOHISTOCHEMICKÝ PROFIL

pozitívny: CK, EMA, CK7 (silná), GCDFP-15 (v 80%), HER-2/neu, 
androgénové receptory

variabilne pozitívny: CK20 (fokálne)

negatívny: S100, SMA, ostatné myoepitelové markery, ER, PR
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Cystadenokarcinóm

Cystadenokarcinómy sú zriedkavé low-grade malignity slinných žliaz 217, 223, 224. Bývajú dobre 
ohraničené a multicystické, pričom cysty môžu byť rôzne veľké. Do cystických priestorov vybiehajú 
papilárne výbežky, ktoré obdobne ako cysty sú vystlané kubickým epitelom s eozinofilnou cytoplazmou 
a uniformnými, hyperchrómnymi jadrami. Pleomorfia a vysoká mitotická aktivita je netypická. Stróma 
býva často myxoidná. Identifikácia invázie so strómy je hlavným diagnostickým kritériom malignity. 
Ruptúra cýst sa spája s lokálnou zápalovou reakciou. Recidívy a metastázy sú zriedkavé.  

Low-grade kribriformný cystadenokarcinóm (intraduktálny karcinóm slinnej 
žľazy)

Low-grade kribriformný cystadenokarcinóm sa podľa klasifikácie nádorov Svetovej zdrvotníckej 
organizácie považuje za variant cystadenokarcinómu, aj keď niektorí autori ho považujú za nádor 
duktálneho pôvodu 225, 226. Nádor tvorí kombináciu hniezd a cýst rôznej veľkosti vznikajúcich 
proliferáciou buniek pripomínajúcou duktálnu hyperpláziu alebo in situ duktálny karcinóm prsníka 227-

229. Lézie sú zväčša výlučne intraduktálne a vykazujú low- až high-grade dysplastické zmeny. 
Mikroinvázia môže byť prítomná. Nádorové bunky sú pozitívne na proteín S-100 a sú ohraničené 
lemom nenádorových myoepitélií.

Hlienotvorný adenokarcinóm

Hlienotvorný adenokarcinóm je zriedkavý high-grade nádor slinných žliaz vznikajúci najčastejšie na 
podnebí. Nádor býva cystický. Tvoria ho ostrovčeky epitelových buniek plávajúcich vo veľkých jazerách 
hlienu 230, 231.

Onkocytárny karcinóm (malígny onkocytóm)

Onkocytárny karcinóm je zriedkavá malignita slinných žliaz. Môže vzniknúť de novo, avšak vo väčšine 
prípadov vychádza z benígneho onkocytómu. Nádor tvoria okrúhle až polygonálne bunky s bohatou 
eozinofilnou cytoplazmou usporiadané do menších skupín až väčších solídnych ložísk. Na rozdiel od 
benígnych onkocytómov vykazujú malígne formy zvýšenú mitotickú aktivitu, atypie a pleomorfiu. 
Invazívny rast, nekrózy, intravaskulárne a perineurálne šírenie ako aj tvorba metastáz je prejavom 
malígneho správania sa lézie 232, 233. Významným prognostickým ukazovateľom je práve prítomnosť 
alebo absencia regionálnych a vzdialených metastáz 234. Imunohistochemicky vykazuje pozitivitu na 
mitochondriálny antigén 235, 236. Diferenciálne diagnosticky je potrebné odlíšiť karcinóm z acinárnych 
buniek a treba vylúčiť aj metastatický karcinóm zo štítnej žľazy a z obličiek. 
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Adenokarcinóm, bližšie nešpecifikovaný (NOS)

Diagnóza adenokarcinóm, bližšie nešpecifikovaný sa používa v prípade malígneho nádoru slinnej žľazy, 
ktorý vykazuje duktálnu diferenciáciu nemá však charakteristické črty niektorého zo stanovených typov 
karcinómov slinných žliaz 237. Na rozdiel od väčšiny ostatných malignít slinných žliaz sa pri 
adenokarcinóme, bližšie neurčenom stanovuje grade podľa cytologických charakteristík (variabilita 
veľkosti a tvaru jadier, hyperchromázia, mitotická aktivita). Diferenciálne diagnosticky treba vylúčiť 
metastatický karcinóm 238, 239.

Karcinosarkóm

Karcinosarkóm je veľmi zriedkavý dvojzložkový malígny nádor slinných žliaz tvorený karcinomatóznou 
aj sarkomatóznou zložkou 240, 241. Ide o high-grade nádor tvoriaci vzdialené metastázy u 54% pacientov. 
Karcinosarkómy metastázujú najčastejšie do pľúc. Môžu vznikať de novo alebo z pleomorfného 
adenómu. Malígnu epitelovú zložku najčastejšie tvorí málo diferencovaný adenokarcinóm, 
nediferencovaný karcinóm alebo skvamocelulárny karcinóm. Malígna mezenchýmová zložka býva 
najčastejšie chondrosarkóm alebo osteosarkóm 242, 243. 

Dlaždicovobunkový karcinóm 

Existuje niekoľko možných zdrojov dlaždicovovbunkového karcinómu slinnej žľazy: 

 metastáza alebo prerastanie dlaždicovobunkového karcinómu kože alebo sliznice oblasti hlavy 
a krku, 

 metastáza zo vzdialeného primárneho karcinómu (najskôr pľúcneho)
 malígna dlaždicovobunková zložka high-grade mukoepidermoidného karcinómu a 
 primárny dlaždicovobunkový karcinóm slinnej žľazy, ktorý býva zriedkavý 244, 245. 

Primárne dlaždicovobunkové karcinómy slinných žliaz sú agresívne nádory, ktoré často recidivujú a 
tvoria vzdialené metastázy 246.

Malobunkový karcinóm 

Malobunkové karcinómy tvoria menej ako 1% všetkých nádorov slinných žliaz. Vznikajú skôr vo vyššom 
veku, sú častejšie u mužov a najfrekventovanejšie sa vyskytujú v príušnej slinnej žľaze 247. Nádorové 
bunky vykazujú pozitivitu aspoň jedného neuroendokrinného markera. Sú cytokeratíny a väčšinou aj 
EMA pozitívne. Na  rozdiel od malobunkového karcinómu pľúc bývajú CK20 pozitívne 248. 



93

Obr. 39 Adenokarcinóm, bližšie nešpecifikovaný (NOS)
Adenokarcinóm, NOS sa používa pre malígne nádory slinnej žľazy s duktálnou diferenciáciou bez 
charakteristických čŕt ostatných typov karcinómov slinných žliaz. HE, 100x, 200x.
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Obr. 40 Dlaždicovobunkový karcinóm slinnej žľazy
Primárny dlaždicovobunkový karcinóm slinnej žľazy je veľmi zriedkavý, diferenciálne diagnosticky treba 
vylúčiť prípadnú metastázu z iného primárneho ložiska, resp. prerastanie nádoru z okolia. HE, 100x, 
200x.
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Obr. 41 Malobunkový karcinóm slinnej žľazy
Malobunkový karcinóm slinnej žľazy je zriedkavý nádor s neuroendokrinnou diferenciáciou. Má 
histologické vlastnosti neuroendokrinných nádorov v inej lokalizácii, diferenciálne diagnosticky treba 
vylúčiť prípadnú metastázu z iného primárneho ložiska. HE, 100x, 200x.
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Veľkobunkový karcinóm

Veľkobunkové karcinómy sú extrémne zriedkavé v slinných žľazách. Ide o high-grade nádory vznikajúce 
predovšetkým v príušnej slinnej žľaze u starších pacientov. Je potrebné vylúčiť metastázu z inej lokality 
(najskôr z pľúc). Veľkobunkové karcinómy vykazujú pozitivtu na neuroendokrinné markery. Expresia 
CK20 nebola dokázaná. Prognóza pacientov býva nepriaznivá 249-251. 

Lymfoepitelový karcinóm

Lymfoepiteliálny karcinóm je zriedkavá malignita slinných žliaz tvorená nediferencovaným 
karcinómom a nenádorovou lymfoplazmocytárnou strómou. Endemicky sa vyskytuje u ľudí žijúcich v 
arktických oblastiach (predovšetkým u Inuitov), juhovýchodnej Číne a v Japonsku, kde sa takmer v 
100% prípadov spája z infekciou EBV. Najčastejšie vzniká v príušnej slinnej žľaze 252 253, 254. 
Lymfoepiteliálne karcinómy tvoria v 10-40% prípadov metastázy do krčných lymfatických uzlín v dobe 
diagnózy 255.

Histologicky sa nádor skladá z ostrovčekov a pruhov nádorových buniek charakteru nediferencovaného 
karcinómu v bohatej lymfoidnej stróme (lymfocyty, plazmatické bunky, lymfoidné folikuly) 256. 
Lymfocyty predstavujú zmes T- aj B-buniek. Početné histiocyty bývajú taktiež prítomné a vytvárajú 
obraz „hviezdneho neba“ (starry-sky pattern).

Diferenciálna diagnostika zahrňuje metastatický nediferencovaný karcinóm, malígny lymfóm, 
veľkobunkový nediferencovaný karcinóm, lymfoepiteliálnu sialoadenitídu a lymfadenóm. 
Morfologicky je lymfoepiteliálny karcinóm neodlíšiteľný od častejšie sa vyskytujúceho 
nazofaryngeálneho karcinómu, preto je vždy potrebné vylúčiť primárny karcinóm nazofaryngu 254.
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