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záujmov. 
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Klinické údaje

• 70-ročná žena

• polyp nosa vpravo -
polypoidné hmoty pred
strednou mušľou, polyp 
nosohltanu

• invertovaný papilóm?
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Agaimy a spol. – 3 prípady

• bazaloidný „modrý“ vzhľad pri malom rozlíšení

• papilloma-like exofytická komponenta

• kompaktné hniezda bazaloidných buniek s periférnym palisádovaním

• perivaskulárne pseudorozety

• sporadické/roztrúsené rabdoidné bunky

• pagetoidný rast

• nahradenie submukóznych žliazok napodobujúce invertovaný papilóm

• parciálna/difúzna expresia p16



Agaimy a spol.



Bishop a spol. – 9 prípadov

• hniezda a pruhy buniek bez diferenciácie (skvamo, adeno)

• variabilná prítomnosť bazaloidných a rabdoidných buniek

• fibrózna stróma

• jeden prípad s vretenobunkovou/rabdoidnou diferenciáciou

• žiadna povrchová dysplázia/in situ karcinóm





Bishop a spol. 





Náš prípad



Náš prípad: keratinizácia?



Náš prípad

• pagetoidná kolonizácia povrchového epitelu

• pravdepodobne kolonizácia duktov so skvamóznou metapláziou



Diferenciálna diagnóza

• pre sinonazálny trakt je typický 
výskyt mnohých typov nízko 
diferencovaných/nediferencovaných 
malignít – „nádory z modrých 
buniek“

• tento tumor by mal byť odlíšený od 
karcinómu vznikajúceho v 
Schneideriánskom papilóme, NUT 
midline karcinómu, HPV-
asociovaného bazaloidného
karcinómu, SNUC...



NGS - Archer FusionPlex: BRD4-NUTM1

27-ročná žena, lymfatická uzlina supraklavikulárne, tumor mediastina, MTS v oboch lalokoch pľúc



NUT carcinoma
• nízko diferencovaný karcinóm pripomínajúci nekeratinizujúci/lymfoepiteliálny SCC

• abruptné fókusy keratinizácie

• typicky postihuje teenagerov/mladých dospelých

• extrémne zlá prognóza (median OS 9,8 mesiacov), aktuálne vždy smrteľné
ochorenie

• HPV/EBV-negatívny

• môže exprimovať p16, TTF1, CK5/6, p40

• rearanž génu NUTM1 (- BRD4, BRD3, WHSC1L1/NSD3)

• Cielená liečba? 
• malé molekuly cielené na BRD4 (BET bromodomain inhibitory), históndeacetylázy



Take home message

• je dôležité imunohistochemické vyšetrenie nízko 
diferencovaných/nediferencovaných karcinómov sinonazálneho traktu

• dôkaz INI1 a NUT vo všetkých prípadoch



Ďakujem za pozornosť
svajdler@yahoo.com

svajdler@biopticka.cz
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