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  1 Primární angiosarkom srdce 

          2 Maligní fibrózní histiocytom  

              srdce 

          3 Synoviální sarkom srdce 

          4 Metastáza sarkomu do srdce 

          5 Metastáza metaplastického karcinomu  

              do srdce  



 Protilátka proti: Výrobce Klon Ředění Výsledek 

S100 proteinu DAKO polyklonální 1: 600 Neg. 

Desminu BioGenex 33 předředěná 40 % + 

Hladkosvalovému aktinu - 

SMA 

DAKO 1A4 1:100 50-60 % + 

Myo D1 DAKO 5.8A 1:50 Neg. 

Myogeninu DAKO F5D1 1:50 Neg. 

Caldesmonu DAKO h-CD1 1:50 Neg. 

Cytokeratinům DBS (Diagnostic 

BioSystems) 

AE1-AE3 1:50 Neg. 

Ck7 DAKO OV-TL 12/13 1:100 Neg. 

Ck20 DBS KS20.8 1:100 Neg. 

Ck 5/6 DAKO D5/16 B4 1:100 Neg. 

Ck HMW DAKO 34βE12 1:50 Neg. 

EMA DAKO E29 1:100 Neg. 

p63 ZYTOMED 4A4 1:50 Neg. 

CD10 NOVOCASTRA 56C6 1:100 Neg. 

GFAP ZYTOMED EO672Y předředěná Neg. 

CD 117 DAKO Polyclonal 

rabbit 

Neg. 

ER NOVOCASTRA 6F11 1:50 Neg. 

PR NOVOCASTRA 16 1:200 Neg. 

CD34 DAKO QBEnd10 1:50 Neg. 

                     Tab. 1  Imunohistologický profil nádoru srdce 
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MALIGNÍ NÁDORY SRDCE (sarkomy 25 
% všech nádorů srdce) 

Angiosarkomy    Lymfomy 

Hemangioendoteliosarkomy Plazmocytomy 

Kaposiho sarkomy    

Rabdomyosarkomy 

Leiomyosarkomy 

Osteosarkomy 

Chondrosarkomy 

Neurogenní sarkomy  Ann.Surg. 191, 1980, 127-138 



PRIMÁRNÍ SARKOMY SRDCE 
(nádory pocházejí z archivu AFIP) 

V sestavě 75 nádorů: 
Angiosarkomy 26 
Nediferencované sarkomy 18 
Osteosarkomy 9 
Fibrosarkomy 6 
MFH  6 
Leiomyosarkomy    4 
Myxosarkomy   3 
Synoviální sarkomy   2 
Neurofibrosarkom   1                Cancer 69, 1992, 387-395 

   



PUBLIKACE ČESKÝCH AUTORŮ 

Angiosarkom pravé síně – Lonský a spol. 1989, Mayer a spol. 
1981 

Fibrosarkom – Kurfirst a spol. 2008 

Hemangiosarkom – Pražáková a spol. 1980 

Maligní fibrózní histiocytom – Mačák a spol. 1989; 
Ovčák a spol. 1992 

Nádor perikardu podobný Kaposimu sarkomu – 
Kodetová a spol. 1995 

Nediferencovaný sarkom – Horáček a spol., bioptický 
seminář FN Ostrava 2011   















Calponin Calponin PR 







MALIGNÍ FYLOIDNÍ TUMOR S 
OSTEOSARKOMATÓZNÍ DIFERENCIACÍ 

Osteosarkomy se v prsní žláze mohou objevovat jako takové nebo jako 
součást fyloidních sarkomů nebo při osteosarkomatózní diferenciaci 
u metaplastických karcinomů. 

V maligních fyloidních tumorech nádor může mezenchym 
transformovat do podoby liposarkomu, rabdomyosarkomu, 
chondrosarkomu nebo osteosarkomu.  

Nádory s osteosarkomatózní diferenciací jsou vzácné, do r. 1999 bylo 
popsáno v anglické literatuře 25 podobných případů.  

Některé pacientky byly léčeny excizí, parciální mastektomií, ale u 
většiny nemocných byla provedema mastektomie.  

Silver et al. V retrospektivní studii hodnotili 22 takových případů. Do 
jednoho roku od operace se metastázy objevily u 8/22 pacientek. 
Nádory metastazovaly do plic a na pleuru. Agresivní jsou nádory > 5 
cm a právě sdružené s osteosarkomem.  

Am.J.Surg.Pathol. 23, 1999, 815-821 



DIFERENCIÁLNĚ DIAGNOSTICKÁ 
ROZVAHA 

Juvenilní (buněčný) fibroadenom – stromální proliferace 
je uniformní u FT je výraznější periduktálně 

Fibroadenom – chybí hypercelulární stroma, chybí 
„listovitá“ stavba nádoru, není kondenzace kolem 
duktů 

Metaplastický karcinom – komponenta z protáhlých 
buněk je pozitivní s vysokomolekulárním keratinem 
nebo p63. Epitelová komponenta je maligní. 

Sarkom prsní žlázy – vzácný 

Myofibroblastom – odpovídá solitárnímu fibróznímu 
tumoru, nemá epitelovou komponentu. 



Sarkomatoidní (metaplastický) vřetenobuněčný 
karcinom prsu vznikající ve fyloidním tumoru 
s rozsáhlou skvamózní metaplázií – kazuistika 
a přehled literatury 

    Kinkor Z., Sticová E., Šach J., Rychtera J., Skálová A. 

      Dosud nepopsaný nádor, který patří k těm vzácným maligním 
FT u kterých dochází k nádorové transformaci epitelová složky 
FT. 

      Cesk.Patol. 48, 2012, 156-160  



 

METASTÁZA MALIGNÍHO FYLOIDNÍHO TUMORU 
S  OSTEOSARKOMATÓZNÍ DIFERENCIACÍ 



• Garg N et al.: Delayed cardiac metastasis from  
 phyllodes breast tumor. 

     Tex Heart Inst J 38, 2011, 441-444 

• Myojin K et al.: An emergent operation for 
metastatic cardiac tumor of malignant 
cystosarcoma phyllodes. 

    Jpn J Thorac Cardiovasc Surg 46, 1998, 202-
206 



 



§ 113 NOZ 
(1) Člověk má právo rozhodnout, jak bude po jeho 

smrti naloženo s jeho tělem. 
(2)  Provést pitvu nebo použít lidské tělo po smrti 

člověka pro potřeby lékařské vědy, výzkumu 
nebo k výukovým účelům bez souhlasu 
zemřelého lze jen, pokud tak stanoví jiný zákon. 

„Provést pitvu“ a „použít lidské tělo“ se tedy vztahuje 
výhradně ke jmenovaným účelům. 

§ 115 
Zemře-li člověk, aniž projeví souhlas s pitvou nebo s 

použitím svého těla po smrti způsobem podle § 
113, platí, že s provedením pitvy nebo s takovým 
použitím svého těla nesouhlasí. 

 



JUDr. R. Policar, Ústav sociálního lékařství LF MU 

NOZ vyzdvihuje právo člověka rozhodnout, jak bude po 
jeho smrti naloženo s jeho tělem. Zdůrazňuje se vůle 
člověka, jeho rozhodnutí za života, jako klíčové pro 
případné zásahy do těla po smrti. Rozhodně tak mám 
zato, že toto pravidlo musí dopadat i na otázku 
provádění pitev a to všech druhů pitev. 

    Téze, že pokud stát provedení pitvy nenařizuje, měla by 
být provedena pouze se souhlasem zesnulého, mi 
přijde správná, neboť dostatečně respektuje autonomii 
jedince rozhodovat o svém těle.  

    Argumentačně nepodložené výkřiky některých osob o 
tom, že se nic nezměnilo, považuji v kontextu shora 
uvedeného za dosti neprofesionální.  



Právní kancelář ČLK 
Vyžadovat od 1.1. 2014 souhlas každého pacienta s případnou 

pitvou by tedy bylo nejen absurdní, ale navíc by k tomu 
nebyl dán žádný zákonný důvod. Na dosavadním znění 
pravidel zakotvených v zákoně o zdravotních službách totiž 
nic nemění ani nově účinný § 113 odst. 2 NOZ, který se týká 
výhradně pitev pro potřeby lékařské vědy, výzkumu nebo 
výukových účelů a nutného souhlasu k tomu, což zákon o 
zdravotních službách dále rozvádí. Naopak na „běžné“ pitvy 
nemá NOZ vliv žádný. Pro tyto pitvy platí pouze pravidla 
stanovená zákonem o zdravotních službách a platí princip, 
že je-li provedení příslušné pitvy důvodné z hlediska zjištění 
příčin smrti a poskytovatel zdravotní služby rozhodne o 
jejím provedení, nelze respektovat ani dříve vyslovené přání 
zemřelého (ani přání jeho blízkých), aby pitva prováděna 
nebyla. 

      



JUDr. R. Policar (29.1. 2014) 

• S lítostí tak musím konstatovat, že autor či autoři 
příslušné pasáže nového občanského zákoníku 
podle všeho bez dobré znalosti věci se rozhodli k 
této změně právního řádu, aniž by existoval ve 
společnosti problém, který by bylo třeba takto 
řešit. Skutečný problém tak nebyl příčinou změny 
právní úpravy, ale je jejím důsledkem. Nyní je tak 
třeba přikročit k dosažení společenské 
homeostázy a zbrusu novou právní úpravu je 
třeba – světe, div se – novelizovat. Než se to však 
povede, pokud se to povede, uplyne v lepším 
případě řada měsíců nedobrého právního stavu. 
 


