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Údaje o pacientovi: 

34 letý muž s němou onkologickou anamnézou,  

v dětství prodělal frakturu pravého předloktí  

s následnou osteosyntézou. 

Na neurochirurgické klinice byly provedeny celkem 

3 biopsie. 

 1. biopsie  (části oblouku C2) 2.2.2012 

 2. biopsie (části dens axis a zadních elementů 
C2)12.3.2012 

 3.biopsie (somatectomie C2) 3.5.2012 
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METASTÁZA ADENOKARCINOMU 

Naše původní diagnóza 
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EPITELOIDNÍ ANGIOSARKOM 

 

 
 

 Konzultační vyšetření provedl prim. MUDr. Veselý, Nemocnice U Svaté Anny, Brno. 

Naše definitivní diagnóza 



 

S Y N O N Y M A 
HEMANGIOSARKOM, HEMANGIOENDOTELIOM,  HEMANGIOENDOTELIÁLNÍ 

SARKOM, EPITHELOIDNÍ ANGIOSARKOM 

 

-patří mezi vzácné nádory představující méně než 1% kostních malignit 

-postižení mužů a žen je rovnoměrné 

-nejčastěji se vyskytuje v dlouhých kostech končetin (femur, tibie, humerus), ale též v 
kostech axiálního skeletu (obratle, žebra, pánevní kosti) 

-etiologie vzniku angiosarkomu je nejasná, někdy je vznik popisován v souvislosti s 
předchozí radioterapií,  chronickou osteomyelitidou a infarktem kosti 

-v 1/3 případů se popisuje multifokální výskyt 

-histologicky se vyskytují nádory dobře dobře diferencované (napodobující 
hemangiomy) až po nízce diferencované 

-nádorové buňky mohou mít epitheloidní vzhled, vakuolizovanou cytoplazmu, někdy 
vzhled pečetního prstenu a mohou napodobovat metastatický karcinom a 
exprimovat cytokeratiny 

-prognóza nádoru souvisí s diferenciací nádoru, multifokální formy mají lepší prognózu 

 

 
 

 
 

  

Angiosarkom kostí 





 synoviální sarkom (CK1,CK7,CK8, CK13,CK14,CK18,CK19) 

 epitheloidní sarkom (CK8,CK18, CK19) 

 chordom (CK8, CK18, CK19CK4, CK5) 

 myoepiteliální karcinom (CK8) 

 intraosseální adamantinom (CK19) 

 Ewingův sarkom / PNET 

 epitheloidní leiomyosarkom (CK8, CK18, CK19) 

 MPNST (CK8, CK18, CK19) 

 epitheloidní angiosarkom (CK8, CK18, CK19) 

Exprese cytokeratinů v nádorech 

měkkých tkání a kostí. 



 EPITHELOIDNÍ HEMANGIOENDOTELIOM 

   -nemá výraznější jaderné atypie. Je složen z 

eitheloidních buněk, uspořádání nádoru je v 

hnízdech, pruzích,solidních ložiscích, vždy s 

intracytoplazmatickým luminem (pseudocéva) 

 METASTÁZA ADENOKARCINOMU 

   -neexprimuje vaskulární markery, vim 

 EPITHELOIDNÍ HEMANGIOM 

   - chybí jaderné atypie 

Diferenciální diagnóza 



Další osud pacienta 

 

 Poslední kontrola pacienta byla 4.2.2013. 

   Pacient má intermitentní bolesti v CC 

přechodu, ale neurologicky je bez deficitu, 

chodí bez opory. 

 

 Na MR je drobné reziduum, kontrolní MR je 

objednána na 10.6.2013 
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