
BIOPTICKÝ SEMINÁŘ  

Fakultní Nemocnice Ostrava 

5.2.2014 
Případ č. 10191/2013 

Referuje MUDr. Jan Nieslanik 

CGB laboratoř a.s.,člen skupiny 

AGEL 



 

 

 

Šlo o excizi velikosti 2,0x1,1x0,8 cm na čele 71 letého  

muže, kterou klinik dne 6.6.2013 hodnotil jako  

bazaliom.  

 

Histologicky šlo o na povrchu hyperkeratotickou  

epidermis krytý neostře ohraničený útvar z protáhlých  

buněk s kulatými jádry, které se navzájem proplétají.  

 



HE,40x,10191/13 



HE,40x,10191/13 



 

 

 

 

 

 

Okraj léze a vztah k adnexům na dalším obrázku 



HE,100x, 10191/13  



 

 

 

 

 

 

Bližší pohled na strukturu nádoru tvořeného protáhlými  

proplétajícími se buňkami, fokálně prostoupeny  

nečetnými lymfocyty.  



HE,200x,10191/13 



 

 

 

 

 

 

Na dalším obrázku větší zvětšení je patrná tvorba 

kolagenní matrix. 



HE,400x,10191/13 



 

 

 

 

 

 

Vztah k nervovému vláknu je těsný, však bez invaze 

do nervu.  



HE,200x,10191/13 



 

 

 

 

 

 

Na dalším obrázku náznak myxoidních změn  

v nádoru. 



HE,400x,10191/13 



 

 

 

 

 

 

Byla zastižena i skupinka buněk s velkými  

nepravidelnými jádry a bohatým eozinofilním  

plazmatem. 



HE,400x,10191/13 



 

       Jaká je Vaše diagnóza? 
 

1. Jizva. 

2. Dermatofibrom. 

3. Neurofibrom. 

4. Desmoplastický melanom. 

5. Karcinosarkom. 



 

 

 

 

Odečítající patolog v barvení HE nebyl 

schopen dospět k diagnóze a tak 

provedl imumno vyšetření. 



 

 

Výsledky imunohistochemického vyšetření: 

 
      S100-   

    Vimentin+    Aktin-   

 CD68+    Desmin- 

      CD31- 

      CD34- 

      CK AE1/3- 

      Ki67 20 % 

  

   



 

 

 

 

 

Byla alarmující vysoká proliferační aktivita v Ki67, 

která místy dosahovala 20 %.  



Ki67,100x,10191/13 



 

 

 

 

 

 S100 protein nebyl přesvědčivý, snad jen ojedinělé 

buňky byly mírně pozitivní, jak vidíme na dalším 

obrázku.  



S100,100x,10191/13 



 

 

 

 

 

 

CD68 bylo pozitivní  



CD68,100x,10191/13 



 

 

 

 

 

 

Pozitivita Vimentinu je na dalším obrázku. 



Vimentin,200x,10191/13 



 

 

 

Odečítající patolog dal v imunoprofilu přednost  

pozitivitě CD68 před nepřesvědčivým spíše  

negativním S100 a zhodnotil lézi jako  

 

smíšenou variantu dermatofibromu s povrchovou  

ulcerací nedosahující hranice excize.  

 



 

 

Ve sporných případech je nejdůležitějším kritériem pro  

diagnózu další průběh onemocnění, jak tomu bylo i v  

našem případu. 

 

Za dva měsíce dne 20.8.2013 jsme vyšetřovali  

recidivu velikosti 1,7 x 1,1 x 0,7 cm tvořenou uzlem  

složeným z atypických vřetenitých buněk s  

hyperchromními jádry s nápadně prominujícími  

jadérky.  

 



HE,40x,13316/13 



HE,100x,13316/23 



HE,400x,13316/13 



 

 

 

 

 

Nádorové buňky exprimovaly Vimentin, NSE a 

disperzně ojedinělé buňky S100. 

 

 



S100, 200x,13316/13 



 

 

 

 

 

Nápadná byla proliferační aktivita v Ki67, která  

dosahovala až 40 %,  

 

jak je patrno na obrázku. 

 



Ki67,100x,13316/13 



 

 

 

 

 

Nádorové buňky  byly CK AE 1/3, Aktin, Desmin,  

EMA, CD34, HMB45 a Melan A negativní.  



HMB45,100x,10191/13 



MelanA,100x,10191/13 



 

Dodatečně jsme provedli u prvního vyšetření  

i vyšetření FISH.  

 

Metodou FISH byly nalezeny genetické změny 

asociované s diagnózou melanomu. 

 

Byla nalezena amplifikace genu CCND1 (11q13)  

a RREB1 (6p25)  

a delece genu MYB (6q23). 

 

 



FISH 



 

 

 

Případ jsme uzavřeli jako  

 

desmoplastický vřetenobuněčný melanom  

 

a provedli revizi prvního  

vyšetření, při kterém byla hloubka melanomu 5 mm.  



 

Komentář: 

Potenciální diagnostickou pastí 

     při bioptickém vyšetřování 

melanomu je neschopnost 

rozpoznat neobvyklé varianty 

melanomu.  

 



 

 

 

 

Ty nejzáludnější příklady zahrnují: 

 

desmoplastický melanom 

nevoidní melanom 

tzv. „minimal-deviation melanoma“ 

melanom s prominentní syntézou pigmentu nebo 

„animal-type melanoma“  

maligní modrý névus 

 



Desmoplastický melanom je vzácnou variantou 

melanomu a poprvé byl popsán v roce 1971.  

Klinicky může být zaměněný za jizvu, fibrom, 

bazaliom, nebo fibromatózu.  

Klinickým vodítkem k diagnóze jsou kožní nebo 

slizniční pigmentace palpovatelných uzlů. Pouze 

polovina je klinicky pigmentovaná. Typicky se 

vyskytují u starších pacientů ve věku                       

od 60 do 80 let.  

Přestože desmoplastické melanomy bývají hluboko 

invadující, při srovnání hloubky invaze s 

konvenčními melanomy je riziko metastázování 

menší.  

Lokální recidivy jsou ve 29 %.  



 

Histologicky je desmoplastický melanom formou  

vertikální růstové fáze melanomu, kde invazivní  

nádorové buňky mají vřetenité tvary a jsou spojené  

s nápadnou desmoplastickou reakcí a jde o nejčastější  

typ invazivního melanomu vídaného u lentigo maligna  

melanomu.  

 

Desmoplastický melanom má tendenci se šířit hluboko  

do dermis. Průměrná hloubka invaze v době první  

excize je 4,1 mm. Desmoplastický melanom je špatně  

ohraničený.  



Názory na zdroj stromální kolagenizace jsou  

kontraverzní. Předpokládá se že zdrojem produkce  

kolagenní matrix jsou reaktivní fibroblasty. Nádorové  

elementy předstírají obraz roztroušených jednotlivých  

buněk ve sklerotické dermis, nebo jsou uspořádány do  

dlouhých pruhů způsobem připomínajícím fibrosarkom  

někdy s tvorbou vírovitých nebo stoliformních obrazů.  

Svazky mohou být obaleny hlenovou matrix dávající  

jim vzhled tumoru z nervových pochev periferních  

nervů, jako neuromu, Schwanomu, nebo neurofibromu  

a svádí k diagnostickému pochybení, že jde o formu  

tumoru z pochev periferních nervů.   











 

 

Průměrný mitotický index je nízký 2 mitózy na 10 HPF. 

Jedna třetina případů byla bez mitóz.  

Nesprávná diagnóza z první biopsie je běžná.  

Diferenciálně diagnosticky přichází v úvahu  

leiomyosarkom, neurothekeoma, vřetenobuněčný  

dlaždicobuněčný karcinom a samozřejmě jizvy a  

dermatofibromy, jak tomu bylo i v našem případu.  

 

Mohou pomoci imunohistochemická vyšetření.  



 

 

 

 

Pětileté přežití je v 75 %. U hloubky méně než 2 mm  

v 90 %. V době manifestace mají desmoplastické  

melanomy třikrát větší hloubku než konvenční  

melanomy a mají lepší prognózu než konveční 

melanomy při stejné hloubce invaze. 













 

Problematické také jsou neobvyklé fenotypické profily,  

které vidíme u melanomu ve vertikální růstové fázi.  

 

Mezi ně patří také ty tumory, jejichž morfologické  

svéráznosti napodobují nádory nemelanocytárního  

původu.  

 

Dále melanomy exprimující aberantní antigenové  

profily ne obvykle asociované s melanocytární  

histogenezí.  

 

 



 

 

 

Metaplastické změny v melanomu, melanom z  

balonových buněk, melanom z prstenčitých buněk,  

myxoidní melanom, 

 

malobuněčný melanom a rhabdoidní melanom mají  

potenciál napodobovat metastatické a primární  

neoplazie jiného původu.  

 













 

 

Abnormální imunohistochemická exprese CD34,  

cytokeratinů, epiteliálního membránového antigenu  

(EMA) a hladkosvalových markrů, stejně jako  

nedostatečná exprese S100 proteinu a 

 

markrů na melanocytární původ takových jako GP100  

protein (HMB45 protilátka) a A103 (Melan A) také  

prezentují matoucí diagnostické výzvy.  

 











Přítomnost rhabdoidních struktur v melanomech byla 

popsána a není vzácná v metastázách. V 

primárních nádorech je vzácná. Rhabdoidní tumory 

jsou charakterizované souvislými plochami z velkých 

polygonálních buněk s bohatou cytoplazmou s 

eozinofilními inkluzemi a na periferii přenesenými 

vezikulárními jádry. 

Ultrastrukturální analýza jednoho případu ukázala 

cytoplazmatické spirály intermediálních filament s 

polapeným hrubým endoplazmatickým retikulem, 

mitochondrie a tuky. 

Rhabdoidní struktury mají různorodý obraz 

imunoreaktivity. Mají protilátky proti S100 a 

Vimentinu stejně jako v některých případech proti 

keratinům a Desminu.  

Často byla popsána ztráta pozitivity HMB45.  



Zdroje: 



Děkuji  za  pozornost. 


