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Immunohistochemický profil
• A: Cathepsin K
• B: CD117
• C: CD10
• D: CK 7
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Differenciální diagnóza

• RO- postrádá vakuoly, jiný IHC profil, postrádá mTOR pathway
abnormality

• CHRCC- jiná architektonika a cytologie, CK7 je obvykle +++, postrádá 
mTOR pathway abnormality

• ESC- jiná architektonika, nemá vakuoly, častá CK20 pozitivita, genetika 
je podobná

• BHD syndrom tumory- takřka identické, včetně IHC profilu- nutno 
vyloučit geneticky
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EVT                                    LOT



Eosinophilic Vacuolated Tumor

• Low-stage tumors
• Zatím bez agresivního případu, přestože vypadají divoce
• Kompaktní růst
• Eosinofilní buňky s výraznými vakuolami a nepravidelnými jádry
• Pozitivní s cathepsinem K, CD117, CD10, CK 7- onkocytický typ reakce
• Abnormality v TSC1, TSC2, mTOR
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Děkuji za pozornost

Žinkovy, Czech Republic,
2/2021
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