
• Žena 

• 68 let 

• Klinická dg.: Tumor sliznice pravé tváře 

• Předchozí histologie: Adenoca (2012) 

 



• Tumor sliznice pravé tváře 

• Velikost 4 x 4 x 3 cm 

• Asi rok se postupně zvětšuje 

• Roste do hloubky a nad niveu cca. 2 cm 

• Útvar nebolestivý 

• Provedena probatorní excize 

 



Solidně trabekulární buněčné formace 



Neostré ohraničení proti vazivově svalové tkáni 



Mikro adenomatózní struktury 



 



 

• Adenokarcinom z bazálních buněk 

• Adenoidně cystický karcinom 

• Papilární adenokarcinom 

• Mukoepidermoidní karcinom 

• Adenokarcinom z drobných žlázek jazykového 
typu (kribriformní adenokarcinom) 



Perineurální šíření 



Invaze mezi vlákna kosterní svaloviny 



Solidní struktury s hialinizací 



Fibrózně traberkulární stroma 



Modrý trichrom 



Fibrózní septa 



Solidní světlobunečné partie 



Palisádovité uspořádání 



Opticky světlá vezikulární jádra podobná papilárnímu Ca štítné žlázy, mitózy 3/10HPF 
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• V imunohistochemickém vyšetření pozitivní 
Pancytokeratin, AE1-AE3, S100 protein, 
negativní CEA, proliferační aktivita 20% 

    THYR, TTF1 negativní  

 



• Maligní salivární nádor typu adenoidně 
cystického karcinomu 

• Nelze vyloučit adenokarcinom z bazálních 
buněk 



• Kribriformní adenokarcinom malých slinných 
žláz jazykového typu 

• Tuto jednotku jsme nedávno popsali a odlišili 
od polymorfního nízce maligního 
adenokarcinomu malých slinných žláz, který je 
v nejbližší diferenciální diagnóze (PLGA) 

• Nádor bude pravděpodobně recidivovat a 
může vést k cervikální uzlinové metastáze 

• Prognóza je příznivější než u adenoidně 
cystického karcinomu 



• Popsán poprvé v roce 1999 Michalem, Skálovou a 
Simsonem  (Cribriform denoca- CAT) 

• V roce 2011 Skálová, Michal a Simpson publikovali v 
časopise The American Journal of Surgical Pathology, kde 
popsali histologický nález, imunoprofil, 
elektronmikroskopický nález a molekulárně genetické 
vyšetření 

• V časopise Head and Neck pathology v roce 2013 
jmenoval Michal tento nádor jako „Kribriformní 
adenokarcinom jazyka 

      a malých slinných žláz“ 

• Klasifikace WHO z roku 2004- možná varianty 
polymorfního nízce maligního adenokarcinomu (PLGA) 
 



• Ki67 do 5% 

• S100+ 

• AE1 – AE3+ 

• CK7+ 

• CK14+ 

• CK5+ fokálně 

• Ck5/6 fokálně 

• CD117+ slabě fokálně 

 



• Skálová, Michal, Simpson a ostatní se domnívají, že 
by tento nádor měl být novou samostatnou 
jednotkou z důvodu jeho morfologie a biologické 
povahy, které jsou odlišné od PLGA 

• V první zmíněné publikaci byla hypotéza původu 
CATMSG v tyreoideálním vývodu vyvrácena, protože 
se vyskytuje i extralinguálně, a to v bukální sliznici, 
retromolární oblasti, rtu, atd.  

• Ultrastrukturální vyšetření- u CATMSG je hybridní 
sekreční a myoepiteliální diferenciace. Podobná 
diferenciace byla prokázána v  invazivním lobulárním 
karcinomu prsu 

• CATMSG metastazuje do krčních lymfatických uzlin 

 

 

 



• Na základě ultrastrukturálního nálezu (tonofilamenty, 

mikrofilamenty a sekreční vakuoly v cytoplazmě) odpovídá 
imunofenotym CATMSG duální diferenciaci 

 

• LUMINÁLNÍ TYP se sekrečními buňkami je pozitivní 
CEA, EMA, CK7, CK8, CK18 

 

• ALBUMINÁLNÍ TYP  s myoepitelem a bazálními 
buňkami je charakterizován pozitivitou p63, HSA, Ck 
5/6, calponinu, GFAP, S100 

 



• Metastáza papilárního karcinomu štítné žlázy 
– Jádra stejné morfologie s matnicovým vzhledem, u CATMSG je 

negativní THYR, TTF-1 a lumen bez koloidu 

• Adenokarcinom z bazálních buněk 
– Chybí typická morfologie matnicového jádra, cytoplazma 

amfofilní až bazofilní, architektonika tubulární, trabekulární až 
solidní 

• Adenoidně cystický karcinom 
– Buňky bazaloidního vzhledu, architektonika tubulání, 

kribriformní, solidní, lumen bazofilní, chybí matnicový vzhled 
jádra 

• Polymorfní nízce maligní adenokarcinom 
– Jaderné atypie mírné bez matnicového vzhledu, architektonika 

různá, typické koncentrické uspořádání (onion skin- like) 



 

 

• Adenokarcinom z drobných žlázek 
jazykového typu (kribriformní 
adenokarcinom) 

 


