Dermatopatologické repetitórium
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Klinický obraz juvenilného xantogranulómu (JXG) v prípade včasných lézií je charakterizovaný vznikom červeno-hnedých, vyklenutých,
tuhších papúl hladkého povrchu. V priebehu
ďalšieho vývoja lézie nadobudnú typickú žlto-oranžovú farbu (obrázok 1). Prejavy sú častejšie
mnohopočetné, lokalizované na hlave a krku (1,
2). Výskyt na trupe a extenzorových plochách
končatín je menej častý. Niekedy vzniknú len
solitárne lézie. Pacienti s JXG v asociácii s mnohopočetnými makulami typu café-au-lait majú
zvýšené riziko rozvoja juvenilnej formy chronickej myeloidnej leukémie (3). Okrem kože môžu
byť postihnuté aj očné štruktúry (chorioidea,
corpus ciliare a uvea), prípadne vnútorné orgány (pečeň, slezina, pľúca, testes, pericardium,
centrálny nervový systém) (4, 5).
Histopatologicky JXG patrí do skupiny
tzv. non-Langerhansovských histiocytóz (2, 6).
Včasné lézie sú charakterizované denzným nodulárnym monomorfným infiltrátom malých
až stredne veľkých, eozinofilných mononukleárnych buniek v papilárnej a retikulárnej derme
(histiocyty). (obrázok 2). Jadrá týchto buniek sú
malé, okrúhle alebo oválne. Časom sa cytoplazma niektorých buniek infiltrátu stáva penovitým
a objaví sa viacero jadier (xantomatizované, penovité histiocyty) (obrázok 3). Typickým nálezom
sú tzv. Toutonove obrovské viacjadrové bunky.
(obrázok 4). V infiltráte môže byť prítomná aj
prímes lymfocytov a eozinofilov. Občas možno
pozorovať mitózy. Imunohistochemicky vykazujú bunky pozitivitu markera CD68 a negativitu
CD1a a S100 (1, 2, 6).
V liečbe solitárnej, neregredujúcej lézie sa
používa skalpelová excízia s kompletným odstránením celého prejavu (7, 8). Excidovaný materiál
sa transportuje na histopatologické vyšetrenie
v roztoku 10 % formalínu (8). V terapii neregredujúcich, diseminovaných, systémových foriem

Obrázok 1. Oranžovožlté papulózne lézie juvenilného xantogranulómu

Obrázok 3. Detailný pohľad na histiocyty
a penovité bunky (HE, zväčšenie 400-krát)

Obrázok 2. Hustý, zmiešaný dermálny infiltrát
skladajúci sa z histiocytov, penovitých buniek,
obrovských buniek Toutonovho typu s prímesou
lymfocytov a eozinofilov (HE, zväčšenie 200-krát)

Obrázok 4. Viacjadrové obrovské bunky Toutonovho typu: v centrálnej časti bunky je veniec jadier.
Centrálna zóna cytoplazmy je eozinofilná, periférna časť je penovitá. (HE, zväčšenie 400-krát)

JXG sa používajú podobné protokoly chemoterapie a rádioterapie ako v prípade Langerhans
cell histiocytóz (6, 9).
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