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Biopsie č. 13774/13  

• Muž, 42 let 
 

• Klinický popis:  
  nezhoubný stopkatý útvar, zčásti s kostěnou 

 strukturou, vycházející z laterální stěny nosní 
 mezi střední a dolní skořepou  

  (oblast sfenopalatinního foramen)  
 

• Klinická dif.dg.:  osteom 
             fibrózní dysplazie 



Makropopis 

  

 

Lékařem ORL zasláno několik částic,  

 

 z nichž největší rozměrů 3,5 x 3 x 1,5 cm. 



Mikropopis 



polypovité utváření 



na povrchu sliznice respirační epitel, dále 
 proliferující žlázky s náznakem lobulárního uspořádání 



invaginace respiračního epitelu, respirační štěrbiny 



edematózní stroma,  
malé seromucinózní žlázky 



část kostěného septa, seromucinózní žlázky a žlázky 
vystlané respiračním epitelem 



žlázka s dobře diferencovanou myoepiteliální vrstvou 
(bazálními buňkami) a s četnými pohárkovými buňkami,  

obklopena ztluštělou bazální membránou 



respirační epitel 
s řasinkami 



mucinózní metaplazie,  
v lumen žlázek hlen 



smíšená zánětlivá celulizace v okolí žlázky 



ve stromatu edém, řídká chronická zánělivá celulizace 



atrofické žlázky - vystlány jednovrstevným oploštělým, 
kubickým epitelem, v lumen hlen,  
v okolí charakteristická hyalinizace 



Vaše diagnóza…. 

 

? 



Kvíz č.10 

1. sinonazální non-intestinální adenokarcinom 

2. fibrózní dysplazie 

3. respirační epiteliální adenomatoidní hamartom 

4. zánětlivý nosní polyp 

5. invertovaný sinonazální papilom  



IHC 



CK7 



calponin 



p63 



Ki67 (MIB 1) 



Benigní sinonazální léze 

Sinonazální polypy 
• Zánětlivé nazální  

• Antrochoanální 

Sinonazální hamartomatózní a teratoidní léze 

Benigní epiteliální neoplazie 
• Papilomy 

• Salivary gland-type adenomy 

Benigní sinonazální neoplazie z měkkých tkání 

 



Hamartomy respiračního traktu 

• Vzácné léze sinonazální sliznice a nasofaryngu 

 

Respiratory epithelial adenomatoid hamartoma (REAH) 

Seromucinous hamartoma 

Nasal chondromesenchymal hamartoma 

Mixed chondro-osseous REAH 

 



RESPIRATORY EPITHELIAL 
ADENOMATOID HAMARTOMA  

(REAH) 

Synonyma dle WHO: Glandular hamartoma, Seromucinous hamartoma 



Definice 

• dle AFIP Atlas of Tumors of Upper Aerodigestive 
Tract and Ear, 2013: 

 polypoidní léze v nosních dutinách složená 
z četných diferencovaných tkání typických          
pro sinonazální trakt 

 

• WHO klasifikace z roku 2005: 

 benigní nenádorová proliferace žlázek spojených 
s povrchovým epitelem, bez přítomnosti 
neuroektodermálních a/nebo mezodermálních 
elementů 

 



Makroskopický nález 

• exofyticky roztoucí, polypoidní masy (do 6 cm) 

• pevné konzistence a hladkého povrchu 

• barvy šedobílé, nažloutlé, až červenohnědé 

 

Mikroskopický nález 
 

• proliferace zralých respiračních žlázek z Schneiderianské 
membrány nebo z epitelu nazopharyngu s invaginacemi 
povrchového epitelu 

• ztluštělá bazální membrána v okolí žlázek (hyalinizace ve stromatu) 

• epitel žlázek je vícevrstevný cylindrický s řasinkami 

 



• v epitelu mucinozní metaplazie, která může dominovat     
nad respiračním epitelem (mucinózní  buňky), ojediněle 
skvamózní metaplazie, vždy přítomny bazální buňky 
(myoepitel) 

• Léze nevychází ze séromucinózních žlázek ! 

• Glandulární proliferaci tvoří žlázky malé až střední velikosti, 
dobře oddělené od stromatu, mohou být ve spojení                 
s povrchovým epitelem, který invaginuje do submukózy. 

• Tvar žlázek je oválný nebo kulatý. 

• Přítomny mohou být i žlázky atrofické. 

• Dále může být přítomna reaktivní neovaskularizace, vzácně 
lymfangiomatózní proliferace a kostní metaplazie. 

Další mikroskopické nálezy 



Incidence a lokalizace 

• Nosní dutiny, nasofarynx, paranazální dutiny  
(70% v nosních dutinách - zadní septum, čichové štěrbiny) 

 

• Unilaterálně (bilaterálně ve 3 %) 

 

• 80% REAH postihuje muže 

 

• 20-90 let (vrchol v 6. deceniu) 

 



Klinický průběh 

• unilaterální nasální obstrukce 
• ucpaný nos 
• deviace nosního septa  
• epistaxe 
• rekurentní sinusitidy 
• alergie 
• hypo/anosmie 

 
 
 

Symptomy jsou podobné jako u chronické rhinosinusitidy 
nebo u nosních polypů.  

 
Potíže trvají měsíce až roky. 

 



Terapie a prognóza 

 

Léčbou je konzervativní, ale kompletní lokální 
excize nebo polypektomie. 

 

REAH je benigní jednotka téměř bez rizika 
rekurence, perzistence nebo progrese. 

 

 

 



Multiple small glandular proliferations are noted in the stroma. 
There is no “stromal” reaction, although there is a prominent 

basement membrane.   

Head and Neck Pathology, 2nd Edition: A Volume in the Foundations in Diagnostic Pathology series By Lester D. R. Thompson, MD 



Well-circumscribed glandular profiles are surrounded by basement 
membrane material.  

There is a pseudostratified columnar epithelium. 

Head and Neck Pathology, 2nd Edition: A Volume in the Foundations in Diagnostic Pathology series By Lester D. R. Thompson, MD 



The epithelium is histologically benign with abundant cilia noted on the 
surface. There is nuclear stratification as would be expected in a 

respiratory epithelial adenomatoid hamartoma. 

Head and Neck Pathology, 2nd Edition: A Volume in the Foundations in Diagnostic Pathology series By Lester D. R. Thompson, MD 



 A and B, The lesion consists of a proliferation of hamartomatous glands lined with ciliated columnar 
epithelium that is continuous with the surface. The glands can be large (A and B) or small (C and D).  

C, Small gland proliferation may mimic infiltrating well-differentiated adenocarcinoma. Note the lack of 
atypia, back-to-back cribriform pattern, and desmoplastic stromal reaction.  
D, High power demonstrates glandular epithelium with no cytologic atypia    

Diagnostic Surgical Pathology of the Head and Neck, 2nd Edition, By Douglas R. Gnepp, MD 



IHC 

• luminální buňky   (respirační epitel, mucinózní metaplazie): 

 

  CK7+, CK19+ 

 

• abluminální buňky    (bazální bb., myoepitel):  

 

  CK5/6+, p63+, HSA+, S100+, GFAP+, calponin+ 

 

 



Poděkování 

• Výsledek II. čtení byl shodný s naší diagnózou 

 

• Děkujeme za spolupráci  

 prof. MUDr. Aleně Skálové, CSc. 

 

 

 

 

 
http://www.lfp.cuni.cz/clanek/63-kolegium-dekana.html?sm=02&sy=2014 



REAH je 

? hamartom    ... aberatní diferencovaná a  

      neuspořádaná, zralá tkáň 

? zánětlivý reaktivní proces  … souvislost s nasálními polypy (35% ?), 

          … mastocyty (metaloproteinázy) 

? neoplastická (preinvazivní) léze … gen. změny v 30% případů     

         … prekurzor SNAC 
 

 

 

 

 



dif. dg.: 

1. sinonazální non-intestinální adenokarcinom 

2. fibrózní dysplazie 

3. respirační epiteliální adenomatoidní hamartom 

4. zánětlivý nosní polyp 

5. invertovaný sinonazální papilom, Schneiderian 

papilloma  

 



„nejdůležitější“ dif.dg.:  

1. sinonazální non-intestinální adenokarcinom, 

 Non-intestinal-type sinonasal adenocarcinoma (Non-ITAC): 

  

 

SINONASAL TRACT ADENOCARCINOMA: 

 

a) Salivary gland-type adenocarcinoma     (arising from mucoserous glands, 1:1) 

 

b) Non-salivary gland-type adenocarcinoma  (arising from respiratory mucosa) 
(M>>F, industriální expozice) 

 

             Intestinal-type         Non-intestinal-type  (LG,HG) 

   

 



maligní léze mikroskopicky 

(x REAH): 

 nakupení nádorových žlázek (back-to-back) 

 chybí vrstva abluminálních bb. (bazální bb., myoepitel) 

 nepravidelné uspořádání (žádné známky lobulárního 

uspořádání) 

 není přítomen respirační epitel s řasinkami 

 



A, This nonintestinal-type low-grade adenocarcinoma shows complex glands with nuclear 
atypia, but no stratification. There is an intact overlying respiratory epithelium. 

 B, A complex papillary architecture, lined by cuboidal cells with low nuclear atypia.  
 Nonintestinal adenocarcinomas are positive with CK7 (C) 
 and may show a strong reaction with S100 protein (D).   

 

 

Head and Neck Pathology, 2nd Edition: A Volume in the Foundations in Diagnostic Pathology series By Lester D. R. Thompson, MD 



sinonazální non-intestinální adenokarcinom 
(Non-salivary gland-type adenocarcinoma arising from respiratory mucosa) 

 IHC:  CK7 (+), S100 (+) 

  CK20 (-), CDX2 (-),                CK5/6 (-), p63 (-) bazální buňky 

  prognostické IHC: p53, EGFR, c-erbB-2 exprese a RAS mutace 

 

• nádor roste agresivně s invazí do kosti a měkkých tkání 

• REAH je možným prekurzorem LG sinonazálního adenokarcinomu … 

• ženy: muži = 1:1 

• 5-8 dekáda 

• paranasální siny 

• 60% mortalita 

 



dif.dg.:  

2. fibrózní dysplazie: 

 v oblasti nosních a paranazálních dutin velmi vzácně (výskyt spíše v čelistech) 

 úzké nepravidelné trabekuly kostní tkáně, většinou bez lemu osteoblastů 

 stroma mezi trabekuly nápadně buněčné a tvořeno vřetenitými buňkami, 
mezi trabekuly kostní tkáně chybějí proliferující žlázky s respiračním 
epitelem 

 mohou být přítomny mitózy, zejména v oblasti s pseudocystickou 
degenerací 

 

•  častěji u žen, 3-4 dekáda, deformace kosti, resekce 

 



dif.dg.:  
 

4.  zánětlivý nosní polyp: 

 žlázky většinou pod povrchovým epitelem     

 ve stromatu výrazný edém  

 zánětlivá reakce - akutní nebo chronická 

 

• častá, benigní léze, 1:1 

• nosní a paranasální dutiny 

• alergie, infekce, diabetes, citlivost na aspirin 

 cystická fibróza (děti), expozice niklu 

• endoskopická polypektomie 

• prognóza výborná, častá rekurence 

 

 
Head and Neck Pathology, 2nd Edition: A Volume in the Foundations in Diagnostic Pathology series By Lester D. R. Thompson, MD 



dif.dg.:  

5. invertovaný sinonazální papilom (IP): 
 
 v proliferujích čepech IP může být víceřadý cylindrický 

(respirační) epitel s ojedinělými mucinózními (pohárkovými) 
buňkami a mukózními mikrocystami v epitelu s debris 

 
 častěji je nalézán epitel hyperplastický dlaždicový 
 
 skupinky epitelií nejsou běžně obklopeny ztluštělou bazální 

membránou 
 



Schneiderian papillomas 
  

Jde o skupinu  3 benigních epiteliálních proliferací  
vznikajících ze Schneiderianské membrány  
(sinonasální sliznice s řasinkovým cylindrickým epitelem ektodermálního původu): 
 

1.  Exophytic (fungiform) type (32%) - výhradně nosní septum 

2.   Endophytic (inverted) type = IP (62%)  - lokálně invazivní, malignizace v 27%  

3.  Oncocytic Cell type (6%) 
 

 

• M>>F 
• 6 dekáda 
• low-risk HPV 6 a 11 
• nosní obstrukce, epistaxe, rhinorrhea, tlak ve tváři, bolest hlavy 
• terapie - pečlivá, kompletní chirurgická resekce 
• prognóza - výborná, vyjma maligně transformovaných papilomů, rekurence 

přibližně v 50% případů 



Inverted Schneiderian papillomas with nests of cells deep in the stroma. Note the 
“squamous” versus transitional type epithelium within the different tumors.  

Head and Neck Pathology, 2nd Edition: A Volume in the Foundations in Diagnostic Pathology series By Lester D. R. Thompson, MD 



Multilayered oncocytic epithelium arranged in a focal “tram-track” architecture.  
Cilia are abundant at the surface of this complex papillary growth, showing an 

“endophytic” growth.  

Head and Neck Pathology, 2nd Edition: A Volume in the Foundations in Diagnostic Pathology series By Lester D. R. Thompson, MD 
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DĚKUJI ZA POZORNOST 

… 


