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SOUHRN
Melanocytární léze patﬁí s ohledem na rozsah problematiky, vysok˘ poãet excizí a závaÏnost dÛsledkÛ chybné diagnózy k nejobtíÏnûj‰ím kapitolám dermatopatologie. Jejich podskupinou jsou benigní léze napodobující melanom – melanocytární pseudotumory. V souãasné dobû lze
takto oznaãit 25 jednotek a stavÛ. K ãastûj‰ím diferenciálnû diagnostick˘m okruhÛm patﬁí léze spitzoidní, kombinované, vﬁetenobunûãné
a hyperpigmentované. Pro dosaÏení maximální pﬁesnosti diagnózy je nutno brát v úvahu nejen kritéria histologická, ale i klinická – dynamická a morfologická. U heterogenních lézí je obtíÏné, av‰ak nezbytné, snaÏit se o zachycení jednotliv˘ch komponent v ﬁezech – i pro tento úãel
je dÛleÏitá detailní znalost makroskopie dané léze. V pﬁípadech, kde se nepodaﬁí dospût ke spolehlivému rozhodnutí mezi benignitou a malignitou je nutné ve spolupráci s klinick˘m lékaﬁem zvolit optimální postup terapie a dispenzarizace.
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Melanocytic pseudotumors
SUMMARY
Melanocytic lesions are one of the most difficult chapters of dermatopathology when you consider the number of entities, high frequency of excisions and serious consequences of a mistaken diagnosis. Melanocytic pseudotumours, benign lesions simulating melanoma,
are its subgroup. At present, it is possible to designate 25 entities and situations. Spitzoid, combined, spindle cell and hyperpigmented
lesions belong to the most common problems in the differential diagnosis. Not only histological but also clinical – dynamical and morphological – criteria ought to be taken into account for the maximally correct diagnosis. In heterogeneous lesions it is necessary, although
difficult, to try to find the individual components of the lesion in sections. For this reason it is important to know the macroscopy of
a particular lesion. In cases where it is impossible to make a reliable decision between benignity and malignancy it is necessary to choose the optimal therapeutic approach in collaboration with a clinical physician.
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Melanocyt je chameleon, kter˘ dovede vytváﬁet ãetné mimikry.
V melanomu dovede napodobit melanocyt v melanocytárním névu (MN), ale i jiné buÀky – fibroblasty, sebocyty, epitelové buÀky,
rhabdomyocyty, chondrocyty (1) a je schopen i oncocytární metaplázie (2). Co platí o melanocytu, platí i o lézích, které tvoﬁí – MN
dovede napodobit melanom a obrácenû. To je bohat˘m zdrojem
diagnostick˘ch rozpakÛ a nûkdy i omylÛ. Zásadní nesouhlas v histologické diagnóze obtíÏn˘ch melanocytárních lézí byl i mezi experty 25 % (3), u spitzoidních byl souhlas mezi experty jen ve 30 %
(4). Je tedy zﬁejmé, Ïe kromû pólov˘ch situací benignity a malignity existuje ‰edá zóna, kde je obtíÏné aÏ nemoÏné diagnózu spolehlivû stanovit. Následující text shrnuje dnes známé simulátory melanomu, diagnostické postupy u nûkter˘ch z nich a poskytuje návod praktického pﬁístupu k diferenciální diagnóze tûchto lézí v rutinní praxi.

SIMULÁTORY MELANOMU
Melanocytární léze benigní napodobující rÛzné typy melanomu
shrnuje tabulka ã. 1. V tomto ãlánku se nelze vûnovat pro znaãn˘
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Tabulka ã. 1. Simulátory melanomu.
Desmoplastick˘ névus
Sklerotizující névus s rysy pseudomelanomu
Klonální névus
Kombinovan˘ névus
SPARK‘S névus
Névus z balónov˘ch melanocytÛ
Halo névus
MeyersonÛv névus
Névy ve speciálních lokalizacích
Hluboko penetrující névus
Amelanotick˘ modr˘ névus
Celulární modr˘ névus
Amelanotick˘ celulární modr˘ névus
Epiteloidní modr˘ névus
Rekurentní névus
Proliferativní nodulus
Ancient névus
Pigmentovan˘ epiteloidní melanocytom
Névus Spitzové
Pagetoidní névus Spitzové
STUMP
ReedÛv névus
Melanocytární névus po ozáﬁení UV svûtlem
Melanocytární hyperplázie v kÛÏi po‰kozené sluncem
Nezralá jizva
Pozn.: SPARK’S névus, STUMP – vysvûtlení akronym viz v textu.
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