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| Úvod
Penilní intraepiteliální neoplázie (PeIN) jako patologická jednotka byla zavedena do WHO klasifikace prekurzorových
lézí karcinomu penisu v roce 2016. Na našem pracovišti byl tento pojem uveden do praxe a rutinně stanovován od
konce roku 2014. Obvyklý PeIN vzniká na podkladě infekce lidským papilomavirem (HPV), tzv. diferencovaný PeIN
pak v souvislosti s lichen sclerosus (LS). Cílem práce je zmapovat výskyt těchto lézí z histologických preparátů
cirkumcizí a biopsií penisu, které nebyly provedeny pro již klinicky diagnostikovaný karcinom. Dále připravit soubor
pro hodnocení maligního potenciálu těchto lézí.

| Materiál a metody
Zhodnotili jsme výsledky biopsií cirkumcizí a excizí penisu v souboru pacientů ve věku od 17 let včetně v době od
1/2015 do 6/2018. Do souboru nebyli zařazeni pacienti s již diagnostikovaným karcinomem penisu. Z celkového
počtu 487 cirkumcizí bylo biopticky vyšetřeno 438 (89,9%). Biopsií z penisu bylo provedeno 39, celkem hodnoceno
477 preparátů. Histologické hodnocení bylo prováděno 5 patology.

| Výsledky
Diferencovaný PeIN byl nalezen v 214 (44,9%) případech, v naprosté většině v souvisloti s LS, jen ve 4 případech
bez LS. Samotný LS bez známek dPeIN pak v dalších 88 (18,4%) případech. Diferencovaný PeIN je tedy vyvinut
v 70,9% LS. Obvyklý HPV indukovaný PeIN byl nalezen v 7 (1,5%) případech. Celkem byly intraepiteliální neoplázie
nelezeny ve 47,2% histologicky vyšetřených preparátů. Průměrná doba od operace do zpracování souboru je 20,9
měsíců (0,3-41,3 měsíců). Není nám známo, že by se u některého z pacientů vyvinul v době po operaci
dlaždicobuněčný karcinom.

| Závěr
Diferencovaná intraepiteliální neoplázie se nachází až ve 45 procentech operovaných nálezů a je nalezena u více
než 70% LS. Soubor je nutno ještě dále sledovat k hodnocení maligního potenciálu léze.

Tab. 1

CIRC Histologically Penile CIRC+ PeIN assorted LS associated dPeIN alone
(circumcision)
examined
BX
BX
dPEIN
(biopsy)
CIRC
2015 142 129 90,8% 13
142
77 54,2% 69 48,6% 3
2,1%
2016 138 125 90,6% 11
136
62 45,6% 62 45,6% 0
0,0%
2017 123 110 89,4% 11
121
51 42,1% 49 40,5% 1
0,8%
≤ 6/2018 84
74 88,1% 4
78
35 44,9% 34 43,6% 0
0,0%
Sum 487 438 89,9% 39
477 225 47,2% 214 44,9% 4
0,8%

Tab. 2

Obvyklý PeIN
HSIL(high grade squamous intraepithelial lesion)
střední až starší věk
ano
ano
ne
ano
přibližně 30%
snadná

Synonymum
Věk
Etiologický vztah k HR HPV
IHC pozitivita p16 onkogenu
Vztah k lichen sclerosus
Multifokalita a skip léze
Riziko progrese v SCC
Obtížnost histologické dg.

LS alone

28
19
26
15
88

19,7%
14,0%
21,5%
19,2%
18,4%

Undiff. HPV
associated
PeIN
5
3,5%
0
0,0%
1
0,8%
1
1,3%
7
1,5%

Diferencovaný PeIN
simplexní PeIN
starší věk
ne
ne
většina ano
ne
většina ano
obtížná

Volně podle: Michal M. et al.: Klasifikace intraepiteliálních neoplazií předcházejících dlaždicobuněčnému karcinomu
penisu a jejich analogie s prekancerózami dlaždicových karcinomů vulvy. Ces Urol 2014; 18(2) 94-100
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Obr. 1: Lichen sclerosus s ložisky diferencovaného typu PEIN. Obr. 2: Lichen sclerosus, epitel je atrofický s hyperkeratózou,
subepiteliálně v lamina propria zmnožení hyalinního vaziva, vyhlazení „rete ridges“, lymfocytární infiltrace subepiteliálně
variabilně vyjádřená. Obr. 3: Detail hyalinizace subepiteliální dermis, počínající atypie bazální vrstvy epitelu – LS s
incipientním dPEIN.
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Obr. 4: Diferencovaný PEIN v terénu lichen sclerosus, dysplázie buněk bazální vrstvy epitelu (šipka), buňky vyšších vrstev jsou
již normálního vzhledu („diferencované“), rete ridges jsou nepravidelné, prodloužené, spojují se (šipka). Zmnožená
lymfocytární infiltrace subepiteliální dermis. Obr. 5: Imunohistochemicky barven p53, lineární pozitivita (více než 12 buněk v
řadě) - diagnostický znak dysplazie bazálních vrstev epitelu u dPEIN. Diagnostická je u dPEIN také naopak kompletní IHC
negativita. Obr. 6: Ke srovnání IHC zbarvení p53 v normálním epitelu.
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Obr. 7: Obvyklý PEIN indukovaný HPV 16 glandu a předkožky (HSIL – high grade squamous intraepithelial lesion). Obr. 8:
Buněčné atypie celé vrstvy epitelu, hyperkeratóza a parakeratóza. Obr. 9: Imunohistochemické barvení p16 (průkaz infekce
HPV 16).
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