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Klinické údaje 

Novorozená holčička s kožním útvarem na pravém bérci, bez další podstatné anamnézy 

Makroskopický nález 

K vyšetření byla zaslána kožní excize 18 x 15 x 4 mm s ložiskem průměru 10 mm. Materiál byl 

zpracován parafinovou metodou. 

Mikroskopický nález 

Ložisko bylo představováno plakovitou vaskulární lézí lokalizovanou v dermis a hypodermis, 

s patrným infiltrativním růstem. Většina tumoru byla tvořena vřetenitými endoteliálními buňkami 

v naznačených fasciklech, mezi nimiž byly zející štěrbinovité cévní prostory vyplněné krví. Dále byly 

v tumoru minoritně zastoupené partie tvořené objemnějšími epiteloidními endoteliemi 

v naznačených glomeruloidních formacích. Na periferii léze bylo lze identifikovat naznačené 

glomeruloidní formace prominující do dilatovaných cévních prostor. Byla přítomna mitotická aktivita 

a zcela ojedinělé hyalinní globule v některých buňkách. Imunohistochemický průkaz podoplaninu byl 

pozitivní ve většině štěrbinovitých cévních kanálů, s negativitou části glomeruloidních formací, CD34 

bylo pozitivní difúzně ve všech cévních kanálech, SMA znázorňovalo přítomné pericyty, negativní byl 

průkaz HHV8 (KSHV). 

Diagnóza: Kaposiformní hemangioendoteliom 

Diskuze 

Kaposiformní hemangioendoteliom (KHE) je vzácná cévní léze hraničního biologického potenciálu 

popisovaná charakteristicky u předškolních dětí. Tumor bývá lokalizován v hlubokých měkkých 

tkáních (často v retroperitoneu), část pak může být přítomna na kůži; v těchto případech bývá běžné 

postižení hlubších měkkých tkání. Nádor má tendenci k recidivám, obzvláště v případě inkompletního 

chirurgického ošetření, jež bývá v oblasti retroperitonea časté. Zcela raritně byly popsány metastázy 

do lymfatických uzlin, většina tumorů však nejeví tendenci k metastatickému šíření. 

Nádor je charakteristicky tvořen jednak vřetenobuněčnou populací endotelií a pericytů uspořádanou 

do naznačených fasciklů a dále glomeruloidními endoteliálními strukturami tvořenými epiteloidními 

buňkami. V tumoru mohou být hyalinní globule s patogenezí obdobného charakteru jako u Kaposiho 

sarkomu, depozita hemosiderinu a často též destičkové či hyalinní mikrotromby. Tumor bývá někdy 

uspořádán v objemných kulovitých agregátech, mezi nimiž může být kolagenní vazivo, většinou však 

roste splývavě. Část tumorů může být asociována s lymfatickou malformací.  

Imunohistochemicky lze okolo cévních kanálů prokázat vrstvu SMA+ pericytů, negativní je konstantně 

průkaz HHV8. Charakteristická je pro tumor koexprese podoplaninu (D2-40) a CD34 s odlišnou 

distribucí. Vřetenobuněčné partie jsou pozitivní v průkazu podoplaninu a dalších markerů lymfatické 

diferenciace, zatímco glomeruloidní struktury jsou pozitivní v průkazu CD34 (Enzinger). Exprese 

podoplaninu v cévních prostorech je nejspíše zodpovědná za agregaci a konsumpci krevních destiček, 

k níž v některých tumorech dochází – klinickým korelátem tohoto děje je tzv. Kasabach-Merrittův 

syndrom (trombopenie a někdy též DIC spojená s hemoragickou diatézou), jímž se část případů 

klinicky manifestuje a jenž je zodpovědný za nepříznivý průběh u části pacientů.  



V diferenciální diagnóze je nutné vyloučit: 

1) Kaposiho sarkom – je v dětské populaci raritní s výjimkou endemické formy v Africe. Naopak 

se obvykle vyskytuje o imunosuprimovaných dospělých (s HIV) či u starých pacientů (HIV 

negativní): v těchto věkových skupinách je kaposiformní hemangioendoteliom vysoce 

neobvyklý. Kaposiho sarkom je asociován s infekcí lidským herpetickým virem 8 (HHV8), 

jehož antigeny lze v nádoru imunohistochemicky prokázat. 

2) Angiosarkom – se může vyskytnout i u dětí, obvykle se jedná o cytologicky atypický tumor 

(na rozdíl od KHE) s absentující vrstvou pericytů (ta může být u části cévních kanálů 

zachována). Nádor dále postrádá „organoidní“ uspořádání typické pro KHE 

s vřetenobuněčnými okrsky a glomeruloidními partiemi. 

3) Kongenitální hemangiom – se vyskytuje ve stejné epidemiologické populaci, i přes značně 

celulární vzhled některých případů chybí vřetenobuněčný uspořádání a pozitivita cévních 

kanálů v průkazu podoplaninu 

4) Vřetenobuněčný hemangiom – je vzácná léze asociovaná s Maffuciho syndromem (výskyt 

mnohočetných enchondromů a hemangiomů) a IDH1/2 mutací. Hemangiomy mívají častěji 

cystické partie a neexprimují podoplanin. 

5) Tufted hemangioma/Angioblastoma of Nakagawa – je jednotka sporného charakteru, jíž 

část autorů považuje za součást spektra KHE. Na rozdíl od KHE se vyskytuje většinou v kůži a 

postihuje též dospělé jedince. Tumor nemá tendenci k invazi hlubokých měkkých tkání, ale 

může se šířit horizontálně. Histologicky je tvořen intradermálně lokalizovanými drobnými, 

glomeruloidně uspořádanými agregáty cév, které často prominují do přilehlé dilatované 

lymfatické cévy, jež nabývá srpkovitého vzhledu (a může tak histologicky připomínat 

Bowmanovo pouzdro okolo glomerulu). Agregáty nesplývají, jsou dobře ohraničené a 

v tumoru chybí vřetenobuněčná komponenta. Někdy však lze identifikovat přechodné formy 

mezi angioblastomem a KHE. Endotelie angioblastomu exprimují CD34 a v periferních 

dilatovaných cévách bývá pozitivní podoplanin. U části pacientů se může vyskytnout 

Kasabach-Merrittův syndrom, ačkoliv tento je častější u klasického KHE. 
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