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Klinické údaje: 

• 71 let, muž 

• RA nevýznamná, doposud zdravý, fyzicky aktivní 

 

• před 3 týdny návrat z Keni, poté narůstající otoky 
dolních končetin 

•  v posledních 14 dnech přibral 15 kg 

• otok nad symfýzu vpředu a do bederní oblasti na 
zádech  

• poslední týden výraznější zadýchávání při námaze 

• medikace: dobírá antimalarikum Lariam (1tbl/týden) 

 



Klinické údaje: 
• vyšetřen na Klinice pracovního lékařství    (od 2.4.2012) 

 

• přes Kardiovaskulární ambulanci poslán na Kliniku infekčního 
lékařství a na Kožní kliniku 
– předběžně vyloučen infekt     (po návratu z Afriky) 

– statimové vyšetření  na malárii negativní 
– provedeny  odběry     (krev, moč, stolice) 

– zhoršující se kardiální potíže, narůstající otoky dolní poloviny těla a 
tachykardie     (TF 110/min) 

– NÚ antimalarika předběžně vyloučeny  (prodlužování QTc)  

 

• odeslán k přijetí na Oddělení kardiochirurgie 
– opakovaně ECHO srdce – rozsáhlý trombus pravé síně a dolní duté 

žíly, prolabující do pravé komory 
– podezření na tumorózní  proces – došetřováno origo, pátrání po 

metastázách: kolonoskopie, gastroskopie, CT plic a břicha, UZ břicha 
– cílené hematologické a urologické vyšetření 



Klinické údaje: 

• laboratoř (10.-12.4.):  

– trombocyty  20 000/μl  (pro norma 130-400 000/μl) 
 

– CA 125      163 U/ml (pro norma  0-35 U/ml) 

– NSE   74,9 μg/l (pro norma  0-12,5 μg/l) 
 

– kreatinin    156 μmol/l (pro norma 62-115 μmol/l) 

– výrazně zvýšené jaterní testy   (ALT, ASP, bilirubin) 
 

– mikrobiologická vyšetření: možná chlamydiová infekce 
 

– další: diuréza s makroskopickou hematurií vzhledu kávové sedliny 



Klinické údaje: 

• ECHO srdce a  CT vyšetření plic (12.4.): 
 
– přetrvávající a narůstající mobilní útvar   

v pravé síni velikosti 8 x 5 cm    
 (dne 3.4. -  5,8x2,5 cm,   dne 10.4. - 8x3 cm) 

 

– trombóza dolní duté žíly 
 

– Foramen ovale persistens 
– insuficience trikuspidální chlopně 
– v dolním plicním laloku ložisko velikosti 0,9 cm, metastáza ? 

 









Klinické údaje: 

• následný den urgentní kardiochirurgická 
operace (13.4.): 

 

– odstranění trombu z pravé síně a z dostupné části 
dolní duté žíly, cca 8 cm pod bránici, dále již 
tumorózní hmoty, které mechanicky nelze odstranit 

 

– sutura foramen ovale 

– anuloplastika trikuspidální chlopně 

– materiál odeslán na biopsii 



Biopsie  

• makropopis: 

 
zaslány dvě nádoby 

–  s částicí velikosti 9,5x5,5x3,5 cm, hmotnosti 110 g,
 hnědožluté barvy, na řezu hnědožlutě 
 mramorovaná, okrskovitě červenofialová 

 

–  dále dvě malé tenké částice o hmotnosti 5 g, 
 nejdelšího rozměru 6 cm, na řezu šedohnědé 
 barvy 



Biopsie 



Biopsie 



Biopsie 

• mikropopis: 
 
 
Částice jsou tvořené solidní nádorovou tkání              
s anizomorfními elementy, místy s vřetenitou 
morfologií, často s bizardními laločnatými jádry. 
Fokálně je nádorová tkáň myxoidně prosáklá, 
fokálně stroma hyalinizované. 
 
• mitotická aktivita je vysoká, 10-20 mitóz/10 HPF 
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Biopsie 

• IHC: 

– Pozitivní  difúzně:  CD99, SA, HSA, VIM, NSE 

      fokálně:  CD68, desmin 

 

–  Negativní:  CD31, CD34, FVIII, S100,   
   HMB 45, AE1/AE3, LCA,   
   CD117, D2-40, p53 

 

– Proliferační aktivita v průkazu Ki67 je přes 50%. 

 

 



Klinické údaje: 
• pooperačně STEMI (v 15:00, 13.4.): 

– akutní infarkt myokardu (trombembolický uzávěr RMS2) 

– Troponin I:  222 ng/ml (pro norma 0,0-0,2 ng/ml) 

• provedeno PCI s implantací stentu (v 15:13): 
– po zákroku u pacienta široké, dilatované zornice 

• provedeno akutní CT mozku  (v 18:16): 
– těžký edém mozku, subarachnoidální krvácení, zašlý 

komorový systém, sestupná transtentoriální herniace, 
počínající sestup mozečkových tonzil do foramen magnum 

• hodnocení neurologem (v 20:25): 
– areflexní kóma na podkladě maligního edému mozku v.s. 

při masivní embolizaci, prognóza infaustní, bazální terapie 

• další vývoj:  
– postupné hroucení oběhu, exitus letalis 15.4. v 1:50 

 



PITVA 

16.4.2012 
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Pitva, nálezy 

  

mozek: těžký edém, fokálně hemoragie 

 

ložisko v plíci: chondrohamartom 

 

srdce: infarkt v posterolaterální stěně levé 

komory a v hrotu papilárního svalu, 

fibrinózní epikarditida 

 

játra: fokálně drobné nekrózy, cholestáza 

 

ledviny: osmotická nefróza 

 
 



Další vyšetření: 

• cytogenetické vyšetření: 
materiál nehybridizoval 
 

• vyšetření myokardu na trombofilní mutace: 
pacient byl heterozygotem pro obě známé bodové mutace v 
genu pro MTHFR;  C677T a A1298C  

– výskyt heterozygotů v evropské, severoamerické a australské populaci je 31% až 
39% 

–  vznik termolabilního enzymu methylentetrahydrofolátreduktázy se sníženou 
funkcí v metabolismu homocysteinu 

– hyperhomocysteinémie – cytotoxicita pro endotélie, protrombotické působení, 
stimulace proliferace HS cévní stěny 
 
 

Zdroj: http://www.trombofilie.estranky.cz/clanky/trombofilie/mutace-v-genu-pro-mthfr.html 
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Diagnóza?  

Intimální sarkom 



Intimální sarkomy velkých cév (IS) 

• velmi vzácné  

• vysoce maligní mesenchymové tumory 
vycházející z intimy velkých cév – aorty, plicních 
arterií a duté žíly 

• murální x luminální 

• diverencované (DIS)  x nediferencované (UIS) 

• klinicky se prezentují jako trombóza (i na RTG snímcích) 

a jsou mnohdy diagnostikovány až post mortem 

 



Intimální sarkomy velkých cév (IS) 

• klinika (příznaky dle lokalizace, rychlý nárůst obtíží):  

– bolest v zádech, v břiše, na hrudi, klaudikace 

– maligní hypertenze 

– dušnost 

– únava 

– syndrom dolní nebo horní duté žíly 

– vymizení tepu na končetinách 

– Buddův-Chiariho syndrom        (při obstrukci hepatálních vén) 

– prasklé aortální aneurysma 

 



Intimální sarkomy velkých cév (IS) 

• makroskopicky: 
– polypoidně rostoucí tumorózní masa pevně spojená 

s cévní stěnou 

– nebo rostoucí podél cévní stěny 

– nebo v cévní stěně s lokální invazivitou 

 

– jsou našedlé, mohou být měkké i okrskovitě tvrdé 

 

– na povrchu široce trombotizovány 



Intimální sarkomy velkých cév (IS) 

• mikroskopicky 

– špatně diferencované mesenchymální maligní tumory      
s fibroblastickou nebo myofibroblastickou diferenciací 
 

– ze středně až vysoce atypických vřetenitých buněk          
s vysokou mitotickou aktivitou a s okrsky nekróz 

– výrazná jaderná polymorfie 

– cytoplasma může být vakuolizovaná 

– některé tumory jsou okrskovitě myxoidně prosáklé 

– mohou mít také okrsky rabdomyo- , angio-  nebo 
osteosarkomatózní diferenciace 



Intimální sarkomy velkých cév (IS) 

• IHC 

 

Pozitivita: Vimentin, HSA, SA 

 

Negativita: CD31,CD34, FVIII (vyjma oblasti s angiodiferenciací), 

   S100 
 



Intimální sarkomy velkých cév (IS) 

• genetika 

 

– amplifikace 12q13-14 oblasti 

– delece 3p,3q,4q,9p,11q, 13q, Xp, Xq 

– amplifikace na 4q, 5p, 6p, 11q 

 

–  amplifikace genu MDM2 (vyřazení funkce antionkogenu p53) 

–  amplifikace genu pro CDK4  

 



Intimální sarkomy velkých cév (IS) 

• metastázy 
 dle literatury jsou přítomny již v 50% případů při diagnostice 

 
– Plíce 
– Játra 
– Páteř 
– Ledviny 
– Nadledviny 
– Bránice 
– Kůže 
– GIT 



Intimální sarkomy velkých cév (IS) 

• terapie 

– kompletní chirurgická resekce 

– chemoterapie  (isofosfamid, epirubicin v kombinaci) 

– cílená biologická léčba     (průkaz receptorů pro tyrosin kinázu)  

• prognóza 

– velmi špatná u inoperabilních stádií (1,5-5,5 měsíců) 

– 5-9 měsíců u aortálních sarkomů   

– 13-18 měsíců u sarkomů vycházejících z plicních 
tepen 

 

 

 



Intimální sarkomy velkých cév (IS) 

• diferenciální diagnostika (morfologie, IHC): 
 aorta, plicní arterie – původ v intimě, nejčastěji IS 
 velké žíly – původ v hladké svalovině médie, nejčastěji leiomyosarkom 
 

 

Leiomyosarkom (fascikly vřetenitých bb. se zaoblenými konci jader, desmin+) 

Angiosarkom (atypické endotelie vystýlající cévy, vaskulární markery +) 

Fibromyxosarkom (rosolovitá konzistence,CD34+, dobrá prognóza) 

Osteosarkom (výskyt v měkkých tkáních končetin, tvorba kostní hmoty) 

Rhabdomyosarkom (lokalita, rhabdomyoblasty, IHC) 

Epiteloidní hemangioendoteliom (vazba na cévu, intracytoplasmatická lumina s ercs.) 

Myxoidní chondrosarkom (chondroblasty, mezibuněčná hmota) 

Maligní fibrózní histiocytom (storiformní formace, bizardní fibroblasty, atypické pěnité  
  histiocyty, diagnóza  per exclusionem) 

Amelanotický maligní melanom (HMB-45+) 

Metastatický lymfom (IHC) 

Nediferencovaný karcinom (cytokeratiny) 



Intimální sarkomy velkých cév (IS) 
• Diskuze 

 

– ve světe bylo popsáno kolem 180 případů IS celkem 
– primární sarkom vycházející z vény je velmi raritní, postižena je dolní dutá žíla 

(VCI) a jedná se o leiomyosarkom (15 z 16 případů dle Burke et Virmani, 1993) 
– Intimální sarkomy vycházejí dle WHO pouze z plicních artérií a z aorty 
– existuje ale několik dokumentovaných případů, kde IS je původem z VCI a pouze 

jeden případ IS, kdy je postižena pravá brachiocefalická žíla  
– IS nikdy nebyl popsán v plicních žilách 
 
– IHC  profil je variabilní 
– dle jednotlivých autorů kazuistik i komparativních studií se mírně liší a to 

zejména v pozitivitě vaskulárních markerů (CD31,CD34 a FVII), kdy se ojediněle 
ve studiích uvádí pozitivita CD31 a FVIII 

–  vždy je ale udávana pozitivita vimentinu a alespoň fokálně HSA                
(buňky intimy se mohou diferencovat v endoteliální, myoidní nebo fibroblastické linie a to se projeví v IHC průkazu) 

– pozitivní průkaz desminu v publikacích byl popsán pouze v 1 případě a to v 
metastáze IS s rhabdoidními rysy 

– oproti tomuto je ve WHO pozitivita desminu připouštěna (několik + případů) 
 
 



Intimální sarkomy velkých cév (IS) 

Desmin 

 +  

u normalní svaloviny, rhabdomyomů a rhabdomyosarkomů ve  100% 

u leiomyomů v 92% a leiomyosarkomů v 69% 

u vřetenobuněčných sarkomů v 9% 

v myofibroblastech v 17% 

 - 
 v epitéliích a myoepitéliích, v mesenchymální tkáni mimo svalovinu 

 
Truong LD, Rangdaeng S, Cagle P, Ro JY, Hawkins H, Font RL: The diagnostic utility of desmin. A study of 584 cases and 
review of the literature. American Journal of Clinical Pathology [1990, 93(3):305-314]  Comparative Study 

 

http://europepmc.org/search/?page=1&query=AUTH:"Truong+LD"
http://europepmc.org/search/?page=1&query=AUTH:"Rangdaeng+S"
http://europepmc.org/search/?page=1&query=AUTH:"Rangdaeng+S"
http://europepmc.org/search/?page=1&query=AUTH:"Rangdaeng+S"
http://europepmc.org/search/?page=1&query=AUTH:"Cagle+P"
http://europepmc.org/search/?page=1&query=AUTH:"Ro+JY"
http://europepmc.org/search/?page=1&query=AUTH:"Hawkins+H"
http://europepmc.org/search/?page=1&query=AUTH:"Font+RL"
http://europepmc.org/search/?page=1&query=AUTH:"Font+RL"
http://europepmc.org/search/?page=1&query=ISSN:"0002-9173"
http://europepmc.org/search/?page=1&query=ISSN:"0002-9173"


• C. Povýšil, I. Šteiner et al.: Obecná patologie, Galén 2011, str.202-213. 

• Gattuso, Reddy, David, Spitz, Haber: Differential Diagnosis in Surgical Pathology, 2nd edition, Saunders Elsevier, 
2010, str.933-934. 

• J. Rosai: Rosai and Ackerman‘s Surgical Pathology,10th edition, Volume 2, Saunders Elsevier, 2011, str.2156-
2159. 

• CH. D. M. Fletcher: Diagnostic Histopathology of Tumors, 3rd edition, Volume 1, Churchill Livingstone Elsevier, 
2007, str. 62-63. 

• A.J. Downes, T.J. Jones and R.S.E. Wilson: Intimal sarcoma of the superior vena cava, Postgrad Med J (1993) 69, 
str.155-156 

• J. Nakajima, T. Morota, Jun Matsumoto, Y. Takazawa, T. Murakawa, T. Fukami, T.Yamamoto, S.Takamoto: 
Pulmonary Intimal Sarcoma Treated by a Left Pneumonectomy with Pulmonary Arterioplasty Under 
Cardiopulmonary Bypass: Report of a Case, Surg Today (2007) 37:str.496–499 

• M. Sebenik M, Ricci A Jr, DiPasquale B, Mody K, Pytel P, Jee KJ, et al.: Undifferentiated intimal sarcoma of large 
systemic blood vessels: report of 14 cases with immunohistochemical profi le and review of the literature. Am J 
Surg Pathol 2005;29:str.1184–93. 

• A.P.Burke,  R. Virmani: Sarcomas of the great vessels. A clinicopathological study. Cancer 1993;str.71:1761-73. 

• A.F. Popov, D. Zenker, T. Lorf, P.Zwaka, F.A. Schoendube, T. Stojanovic: Intimal sarcoma of the inferior vena cava 
with extension to the right atrium. Asian Cardiovasc Thorac Ann - Feb 2012; 20(1); str.87-8 

• L. Rouas, N. Mahassini, A.Jahid et al.: Intimal sarcoma of the inferior vena cava. La Presse Médicale. Volume 34, 
Issue 20, Part 1, November 2005,str.1515–1517 

• M.J. Pérez del Río, R. Molina Suárez, M.F. Fresno Forcelledo, M.Veiga González, B.Madrigal Rubiales, M. González 
González, A. Herrero Zapatero: Sarcoma intimal de la arteria pulmonar. Estudio inmunohistoquímico, Publicado 
en Rev Esp Cardiol. 1998;str.51:850-2. - vol.51 núm 10  

 

literatura 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/07554982
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07554982
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07554982
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07554982
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07554982
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07554982/34/20/supp/P1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07554982/34/20/supp/P1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07554982/34/20/supp/P1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07554982/34/20/supp/P1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07554982/34/20/supp/P1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07554982/34/20/supp/P1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07554982/34/20/supp/P1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07554982/34/20/supp/P1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07554982/34/20/supp/P1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07554982/34/20/supp/P1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07554982/34/20/supp/P1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07554982/34/20/supp/P1
http://www.sciencedirect.com/science/journal/07554982/34/20/supp/P1
http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-espa%C3%B1ola-cardiologia-25/sarcoma-intimal-arteria-pulmonar-estudio-inmunohistoquimico-365-comunicaciones-breves-1998
http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-espa%C3%B1ola-cardiologia-25/sarcoma-intimal-arteria-pulmonar-estudio-inmunohistoquimico-365-comunicaciones-breves-1998
http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-espa%C3%B1ola-cardiologia-25/sarcoma-intimal-arteria-pulmonar-estudio-inmunohistoquimico-365-comunicaciones-breves-1998
http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-espa%C3%B1ola-cardiologia-25/sarcoma-intimal-arteria-pulmonar-estudio-inmunohistoquimico-365-comunicaciones-breves-1998
http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-espa%C3%B1ola-cardiologia-25/sarcoma-intimal-arteria-pulmonar-estudio-inmunohistoquimico-365-comunicaciones-breves-1998
http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-espa%C3%B1ola-cardiologia-25/sarcoma-intimal-arteria-pulmonar-estudio-inmunohistoquimico-365-comunicaciones-breves-1998
http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-espa%C3%B1ola-cardiologia-25/sarcoma-intimal-arteria-pulmonar-estudio-inmunohistoquimico-365-comunicaciones-breves-1998
http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-espa%C3%B1ola-cardiologia-25/sarcoma-intimal-arteria-pulmonar-estudio-inmunohistoquimico-365-comunicaciones-breves-1998
http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-espa%C3%B1ola-cardiologia-25/sarcoma-intimal-arteria-pulmonar-estudio-inmunohistoquimico-365-comunicaciones-breves-1998
http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-espa%C3%B1ola-cardiologia-25/sarcoma-intimal-arteria-pulmonar-estudio-inmunohistoquimico-365-comunicaciones-breves-1998
http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-espa%C3%B1ola-cardiologia-25/sarcoma-intimal-arteria-pulmonar-estudio-inmunohistoquimico-365-comunicaciones-breves-1998
http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-espa%C3%B1ola-cardiologia-25/sarcoma-intimal-arteria-pulmonar-estudio-inmunohistoquimico-365-comunicaciones-breves-1998
http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-espa%C3%B1ola-cardiologia-25/sarcoma-intimal-arteria-pulmonar-estudio-inmunohistoquimico-365-comunicaciones-breves-1998
http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-espa%C3%B1ola-cardiologia-25/sarcoma-intimal-arteria-pulmonar-estudio-inmunohistoquimico-365-comunicaciones-breves-1998
http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-espa%C3%B1ola-cardiologia-25/sarcoma-intimal-arteria-pulmonar-estudio-inmunohistoquimico-365-comunicaciones-breves-1998
http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-espa%C3%B1ola-cardiologia-25/sarcoma-intimal-arteria-pulmonar-estudio-inmunohistoquimico-365-comunicaciones-breves-1998
http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-espa%C3%B1ola-cardiologia-25/sarcoma-intimal-arteria-pulmonar-estudio-inmunohistoquimico-365-comunicaciones-breves-1998
http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-espa%C3%B1ola-cardiologia-25/sarcoma-intimal-arteria-pulmonar-estudio-inmunohistoquimico-365-comunicaciones-breves-1998
http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-espa%C3%B1ola-cardiologia-25/sarcoma-intimal-arteria-pulmonar-estudio-inmunohistoquimico-365-comunicaciones-breves-1998
http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-espa%C3%B1ola-cardiologia-25/sarcoma-intimal-arteria-pulmonar-estudio-inmunohistoquimico-365-comunicaciones-breves-1998
http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-espa%C3%B1ola-cardiologia-25/sarcoma-intimal-arteria-pulmonar-estudio-inmunohistoquimico-365-comunicaciones-breves-1998
http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-espa%C3%B1ola-cardiologia-25/sarcoma-intimal-arteria-pulmonar-estudio-inmunohistoquimico-365-comunicaciones-breves-1998
http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-espa%C3%B1ola-cardiologia-25/sarcoma-intimal-arteria-pulmonar-estudio-inmunohistoquimico-365-comunicaciones-breves-1998
http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-espa%C3%B1ola-cardiologia-25/sarcoma-intimal-arteria-pulmonar-estudio-inmunohistoquimico-365-comunicaciones-breves-1998
http://www.elsevier.es/es/revistas/revista-espa%C3%B1ola-cardiologia-25/sarcoma-intimal-arteria-pulmonar-estudio-inmunohistoquimico-365-comunicaciones-breves-1998


Děkuji za pozornost 


