
Kongenitální epulis z granulárních buněk (KEGB) je vzácná
benigní afekce postihující novorozence s výraznou predilekcí
pro jedince ženského pohlaví (1). Klinicky imponuje jako soli-
tární či mnohočetná zduření alveolární sliznice s častějším
výskytem na horní čelisti. Ačkoli mikroskopicky sdílí určitou
podobnost s nádorem z granulárních buněk (NGB), jedná se
o dvě odlišné afekce (7).

Autor prezentuje vlastní pozorování této méně časté léze
a diskutuje její vztah k NGB.

POPIS PŘÍPADU

Při stomatologickém vyšetření novorozence ženského
pohlaví (49 cm, 3520 g) ze 4. fyziologického těhotenství ukon-
čeného pro nepostupující porod císařským řezem, s normál-
ním průběhem poporodní adaptace, byla v dutině ústní na
alveolárním výběžku horní a dolní čelisti zjištěna vícečetná
zduření do průměru 10 mm krytá normální sliznicí. Jiné vroze-
né vady nebyly prokázány.

Léze byly v celkové anestezii 24. den života excidovány
a zaslány na mikroskopické vyšetření. Pooperační průběh byl
bez komplikací a 8 měsíců po operaci je kojenec bez klinic-
kých známek lokální recidivy afekce. 

MATERIÁL A METODIKA

Materiál byl fixován v 10% formalinu, zalit do parafinu
a zpracován klasickou technikou. Pro imunohistochemické

vyšetření byly použity monoklonální a polyklonální protilátky
proti vimentinu (klon V9, 1:50, Dako (Glostrup, Denmark)),
PGP 9.5 (polyklonální, 1:800, Dako), S100 proteinu (polyklo-
nální, 1:6000, Dako) a inhibinu (R1, 1:25, Dako). K vizualizaci
byl použit EnVision™+ Dual Link Kit (Dako) s diaminobenzidi-
nem jako chromogenem. 

VÝSLEDKY

K mikroskopickému vyšetření bylo zasláno šest nepravidel-
ných částic do celkového průměru 20 mm.

Mikroskopicky byly částice kryty nízkým pravidelně vyzrá-
vajícím dlaždicobuněčným epitelem bez známek hyperplazie.
Ve stromatu byly přítomny hustě nakupené oválné či polygo-
nální buňky s kulatými pravidelnými jádry a s eozinofilní gra-
nulární cytoplazmou, které nevykazovaly výraznější cytologic-
ké atypie ani mitotickou aktivitu (obr. 1). Mezi buňkami byly
přítomny četné cévy. Imunohistochemicky tyto buňky difuzně
exprimovaly vimentin a PGP 9.5 (obr. 2), zatímco průkaz S100
proteinu a inhibinu byl negativní.

DISKUSE

KEGB je vzácně se vyskytující benigní afekce novorozenců
přicházející přibližně desetkrát častěji u jedinců ženského
pohlaví (8). Klinicky se manifestuje nejčastěji jako solitární při-
sedlé či stopkaté zduření přední části alveolární sliznice čelis-

Souhrn

Kongenitální epulis z granulárních buněk je vzácně se vyskytující benigní afekce novorozenců, klinicky se manifestující jako solitární či
mnohočetná zduření alveolární sliznice horní nebo dolní čelisti. Autor popisuje případ novorozence ženského pohlaví, u kterého byla při
stomatologickém vyšetření v dutině ústní zjištěna na alveolárním výběžku horní a dolní čelisti vícečetná zduření do průměru 10 mm. Léze
byly v celkové anestezii 24. den života excidovány a zaslány na mikroskopické vyšetření, které prokázalo kongenitální epulis
z granulárních buněk. Imunohistochemicky granulární buňky exprimovaly vimentin a PGP 9.5, zatímco průkaz S100 proteinu a inhibinu byl
negativní. Pooperační průběh byl bez komplikací a 8 měsíců po operaci je kojenec bez klinických známek lokální recidivy afekce.

Klíčová slova: kongenitální epulis z granulárních buněk

Summary

Congenital Granular Cell Epulis: a Case Report

Congenital granular cell epulis is a rare benign lesion occuring exclusively in newborns as a solitary or multiple swelling of alveolar mucosa
of either maxilla or mandible. A case of a female newborn who presented with multiple swellings of both maxillary and mandibular alveolar
mucosa measuring up to 10 mm is presented. On 24th postnatal day, the lesions were under general anesthesia excised and sent for
microscopic examination, which revealed congenital granular cell epulis. Immunohistochemically, granular cells showed expression of both
vimentin and PGP 9.5, whereas the proof of S100 protein and inhibin was negative. The postoperative course was uneventful and follow-
up for 8 months showed no local recurrence.
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