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HISTÒRIA CLÍNICA

Home 53 a.
Sense AP d’interés.
Consulta per quadre de dolor abdominal difús tipus còlic amb augment 
del perímetre abdominal.

ECO i TAC abdominal:
Massa sòlida, heterogènia, entre melsa, cua de pàncreas i ronyó E.,
de contorns polilobulats, de 15 cm., que ocupa l’hemiabdomen E,
en contacte amb la cortical de ronyó E.
Es realitza PAAF.





























TUMORS RETROPERITONEALS

.Sarcomes:
-Liposarcoma
-Leiomiosarcoma
-Histiocitoma fibrós maligne
-Altres sarcomes

.Paraganglioma

.Metàstasis



Immunocitoquímica

• Citoqueratines                -
• EMA                               -
• Sinaptofisina                  -
• S-100                             -
• CD-10                            -

• Vimentina                       +
• F-VIII                              +
• CD 31                             +



Diagnòstic citològic

• Sarcoma, probablement un 
angiosarcoma d’alt grau.

















Immunohistoquímica
• Vimentina +
• F-VIII                           +
• CD 31                          +

• CD 34                          -
• HMB 45                       -
• Actina -
• Citoqueratines -
• CAM 5.2                      -
• EMA                            -



Diagnòstic Histològic

• Angiosarcoma epitelioide 
d’alt grau.



ANGIOSARCOMA  I

.Neoplàsia maligna, poc freqüent, d’ origen vascular.

.Adults, màxima incidència 7 dècada.

.Pell, teixits tous, mama, os, fetge, melsa...

.Idiopàtics.

.Història d’exposició a clorur de polivinil, irradiació prèvia, fístules 
arteriovenoses, tumors benignes preexistents, malformacions 
vasculars, neurofibroma...

.Clínica inespecífica:
-AG retroperitonial:
-massa asimptomàtica, gran tamany.
-simptomes neurològics per compressió.
-30% episodis d’hemorràgia o coagulopatia, anèmia, sagnat gastro-

intestinal.



ANGIOSARCOMA   II

.Macroscòpicament molt hemorràgics.

.Microscòpicament morfologia molt variable:
ben diferenciats         hemangioma
mal diferenciats         carcinoma, melanoma maligne o 
altre tipus sarcoma.

.Citològicament:
alt grau: abundant material, cèl. aïllades o en grups 
pseudopapil·lars.Cèl. fusiformes, poligonals, nuclis ovals 
hipercromàtics,irregulars, alguns excèntrics.  
Poden presentar glòbuls hialins (α1-antitripsina) i 
eritrofagocitosi.

.Marcadors: CD 31 (més específic)       



ANGIOSARCOMA EPITELIOIDE

.Variant d’angiosarcoma composta 
predominantment per cèl. endotelials 
grans, poligonals d’aspecte epitelial.

.Alguns expresen citoqueratines.



TRACTAMENT
CIR + QT + RT

PRONÒSTIC
Tumors agressius amb alta recurrència i 

metàstasis (pulmó ,ganglis, parts toves).
Supervivència: 50% menys d’un any.



EVOLUCIÓ

Maig PAAF
Juny exèresi tumoració
Agost nòduls milimètrics pulmonars. Recidiva 
intraabdominal. Inicia QT.

Octubre metàstasis hepàtiques.
Novembre resposta mts. pulmonars, progressió malaltia
intrabdominal.
Juliol aparició ascites, progressió malaltia.
Agost exitus.
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