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Úvod  
Metapláziu možno definovať ako transformáciu jedného diferencovaného typu buniek / 
tkaniva, na iný diferencovaný typ buniek / tkaniva. Je to reverzibilný jav, ktorý je zvyčajne 
následkom chronického dráždenia a / alebo zápalu. Významom metaplázie je nahradenie 
buniek relatívne citlivých na okolité podnety, a to bunkami mechanicky odolnejšími (5). 
Medzi učebnicové príklady metaplázií patrí napríklad transformácia viacvrstvového 
dlaždicového epitelu pažeráka na jednovrstvový epitel pripomínajúci epitel žalúdka, či čreva, 
pri chronickom refluxe žalúdka  - tzv. Barretov pažerák (8), ako aj transformácia 
viacradového cylindrického epitelu s riasinkami v dýchacích cestách na mechanicky odolnejší 
viacvrstvový dlaždicový epitel u fajčiarov (4). Relatívne netradičnou metapláziou je 
vytvorenie nepravého kĺbového puzdra okolo implantátov (napr. prsníkových), pri ktorých 
dochádza ku treniu medzi väzivom a implantátom. Súčasťou takejto pseudokapsuly môže byť 
aj synoviálna membrána, ktorá vzniká pri tzv. synoviálnej metaplázii. V našej práci 
prinášame detailnejší histologický opis tejto pseudo-synoviálnej membrány. 
 
Materiál a metódy 
Z archívu Ústavu histológie a embryológie LF UK sme analyzovali vzorky tkaniva z okolia 
prsníkových implantátov (resp. silikónových expandérov), ktoré pochádzali od 22 žien 
(priemerný vek 48 rokov). Tieto ženy podstúpili tzv. odloženú rekonštrukciu prsníka, ktorá 
nasledovala po chirurgickej liečbe karcinómu prsníka na Klinike plastickej, rekonštrukčnej 
a estetickej chirurgie LF UK a UNB. Vzorky tkanív boli spracované klasickou formalínovo – 
parafínovou metódou. Rezy tkaniva hrubé 5 mikrometrov sme zafarbili jednak 
hematoxylínom a eozínom, čo je zlatým štandardom v rámci histológie, a následne sme 
použili paletu 7 monoklonových protilátok, ktoré sumarizujeme v tabuľke 1. Výsledný 
produkt reakcie antigén – protilátka sme vizualizovali diaminobenzidínom do hnedej farby. 
 
Tab. 1. Stručná charakteristika monoklonových protilátok použitých v experimente 
Vimentín Bielkovina intermediárnych filamentov III. typu, exprimuje sa 

v mezenchýmových bunkách 
Dezmín Tvorí stavebné podjednotky intermediárnych filamentov III. typu vo 

svalovom tkanive 
Hladko-
svalový aktín 

Aktínový proteín, podieľa sa na kontraktilnom aparáte hladkého svalstva 

Cytokeratíny Bielkoviny tvoriace cytoskelet (intermediárne filamentá) epitelových buniek 
S100 proteín Bielkovina viažuca vápnik, súčasť buniek pochádzajúcich z neurálnej lišty 
CD68 Proteín, ktorý je silno exprimovaný v monocytoch a makrofágoch 
Ki67 Bunkový marker proliferácie 
 
 
 



Výsledky 
Na rozhraní medzi silikónovým expandérom / implantátom a okolitým väzivom sme 
pozorovali 50 až 200 mikrometrov hrubú vrstvu buniek, ktoré boli na prvý pohľad 
„epiteloidne“ usporiadané. Aj keď bola hustota buniek vysoká, čo je typické pre epitelové 
tkanivo, tieto bunky boli negatívne na cytokeratíny. Navyše sme v rámci tejto vrstvy našli aj 
krvné cievy, čo znova nie je charakteristické pre epitelové tkanivá. Bunky okolo implantátov 
boli negatívne na dezmín a hladko-svalový aktín, preto tieto bunky nie sú ani 
myofibroblastmi, ktoré by mohli vznikať počas hojenia jazvy granulačným tkanivom. Bunky 
okolo implantátov boli pozitívne na vimentín, preto majú mezenchýmový pôvod. Približne 
50% buniek je CD68 pozitívnych, teda majú pôvod v monocytovo - makrofágovom systéme. 
Cytoplazmová pozitivita na S100 bielkovinu bola slabá. Približne 5-10% buniek malo jadrá 
ki67-pozitívne, teda boli mitoticky aktívne. Na základe histologického nálezu môžeme 
potvrdiť, že bunky lokalizované na povrchu sú rovnaké ako tie, ktoré vytvárajú synoviálnu 
membránu kĺbov. Predpokladáme, že vplyvom dlhodobého tlaku a trenia zo strany 
silikónových prsníkových implantátov na okolité väzivo, sa z väziva diferencovala pseudo-
synoviálna membrána. Došlo teda k synoviálnej metaplázii kolagénového väziva. 
 
Diskusia 
Synoviálna metaplázia je výsledkom dlhotrvajúceho tlaku a trenia zo strany silikónových 
implantátov na okolité väzivo (7). Výsledkom je vznik (z histologického hľadiska) 
plnohodnotnej synoviálnej membrány, ktorá obsahuje rovnaké bunky ako synoviálna 
membrána kĺbov, t.j. polovica buniek má fagocytárnu aktivitu, druhá polovica buniek je 
odvodených od fibroblastov väziva (6). Takto vzniknutá pseudo-synoviálna membrána môže 
mať protektívny efekt pred vznikom kapsulárnej kontraktúry okolo implantátu, ktorá môže 
implantát deformovať, čo následne vyžaduje chirurgickú intervenciu (2). Zaujímavosťou je, 
že v odbornej literatúre sme našli aj zmienku o vzniku pseudo-synoviálnej membrány okolo 
tracheo-ezofageálnej hlasovej protézy (3), ako aj okolo silikónových implantátov semenníkov 
(1). 
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