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Klinické údaje

 18-ročný muž, excízia z podnebného oblúka

 Klinická dg.:. Susp. fibróm zadného

podnebného oblúka vľavo, akcesórna tonzila ?

 Konzultácia z PAO ÚVN, RK
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Sumarizácia morfológie

 polypoidný fragment lymfoepitelového tkaniva s centrálnou 
cystickou dutinou

 intaktný dlaždicový epitel
 histocytologicky blandný nádor, celkovo veľkosti 15x7 mm
 vretenovité bunky bez nápadnejších atypií
 infiltratívny rast
 nízka mitotická (MAI do 5 mf/10HPF) a proliferačná

aktivita
 výrazná prímes granulovaných mastocytov



Diagnóza 
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VIM    CD34
S100  DEZ
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AE1/AE3
EMA
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SMA    bcl2
CD99  Ki-67
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Ki-67
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Sumarizácia imunoprofilu

 Pozitivita: vimentín, CD99, bcl-2
EMA/CK fokálne

 Negativita: CD34, SMA, dezmín, SOX10,
S-100 mono
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FISH analýza

Metódou FISH dokázaný zlom/translokácia
SYT (SS18) génu v cca 50% nádorových 
buniek (Poseidon SYT (18q11) Break probe, 
Kreatech N1).

RNDr. L.Fröhlichová, PhD.
RNDr. K.Fiedlerová
PAO UN LP, Košice 
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FISH analýza
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MONOFÁZICKÝ SYNOVIÁLNY 
SARKÓM TONZILÁRNEHO  

OBLÚKA

DIAGNÓZADIAGNÓZA
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DIFERENCIÁLNA DIAGNÓZA

 spektrum fasciitíd

 SFT

 Fibrosarkóm

 MPNST

 RMS vretenobunkový
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Primárny SS hlavy a krku
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Primárny SS tonzily
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Primárny SS tonzily a orofaryngu



9 pacientov v literatúre, všetko muži nad 18 rokov 24

Primárny SS tonzily
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 extrémne zriedkavá lokalizácia (len  cca 3-7 % všetkých SS)
 výskyt v každom veku, avšak viac ako 50% u adolescentov s 
rovnakým zastúpením pohlaví, ale v tonzile takmer výlučne u mužov
 malé tumory (do 1 cm) sú zriedkavé s excelentnou prognózou
 pozitivita TLE1 je dobrým, ale nešpecifickým markerom, môže 
byť aj v AFH, SFT, PNST, Ca prsníka, SETTLE, GIST, a i ných
sarkómoch (LMS, RMA, chondro Sa, clear cell Sa, ESS...)

Primárny SS hlavy a krku



...keď vidíš veľa mastocytov v mezenchmálnom
vretenobunkovom tumore, mysli v prvom rade na
synoviálny sarkóm...
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Mišo Pauer, 199?
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