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ŽŽENA  48 letENA  48 let

••
 

Tumor levTumor levéé
 

ledviny a nadledvinyledviny a nadledviny
••

 
IndikovIndikováána k explorativnna k explorativníí

 
laparoskopiilaparoskopii

••
 

Po konverzi provedena levostrannPo konverzi provedena levostrannáá
 nefrektomie s epinefrektominefrektomie s epinefrektomiíí, d, dáále le 

splenektomie a lymfadenektomie tsplenektomie a lymfadenektomie třříí
 paraaortparaaortáálnlníích lymfatických uzlinch lymfatických uzlin



Makroskopický nMakroskopický náález:lez:

••
 

Ledvina s tumorem, nadledvinou a Ledvina s tumorem, nadledvinou a ččááststíí
 tukovtukovéého pouzdra velikosti 25x20x10cm, ho pouzdra velikosti 25x20x10cm, 

hmotnosti 860ghmotnosti 860g
••

 
V hornV horníí

 
polovinpoloviněě

 
ledviny uzlovitý tumor ledviny uzlovitý tumor 

15x12x8cm krytý jemným vazivovým 15x12x8cm krytý jemným vazivovým 
pouzdrempouzdrem

••
 

Na Na řřezu rezu růžůžovobovobíílý, prulý, pružžný,centrný,centráálnlněě
 

s s 
kalcifikacemi,neostkalcifikacemi,neostřře ohranie ohraniččený od okolený od okolíí



Makroskopický nMakroskopický náález:lez:

••
 

Nadledvina velikosti 6x5,5x0,6cm,            Nadledvina velikosti 6x5,5x0,6cm,            
v celv celéém rozsahu obklopena tumorem, m rozsahu obklopena tumorem, 
který v jednom mkterý v jednom mííststěě

 
pronikpronikáá

 
skrz kskrz kůůru  ru  

do ddo dřřeneněě





Histologický nHistologický náález:lez:

••
 

AgresivnAgresivněě
 

rostoucrostoucíí
 

neuroblastický tumor   neuroblastický tumor   
s dominantns dominantníím tzv. m tzv. SchwaniSchwaniáánskýmnským

 stromatemstromatem
 

tvotvořřeným veným vřřetenitými buetenitými buňňkami kami 
s fascikuls fascikuláárnrníím a mm a míísty plexiformnsty plexiformníím m 
uspouspořřááddáánníím, ve kterm, ve kteréém jsou rozptýleny m jsou rozptýleny 
gangliovgangliovéé

 
bubuňňkyky

 
izolovanizolovaněě

 
čči ve i ve 

skupinkskupinkááchch



Histologický nHistologický náález:lez:

••
 

DystrofickDystrofickéé
 

kalcifikacekalcifikace
 

ojedinojediněělléé
••

 
MitMitóózy vzy vččetnetněě

 
atypických nezastiatypických nezastižženyeny

••
 

Exprese: Exprese: S100, vimentin  S100, vimentin  
••

 
Bez exprese: desmin, hladkosvalový Bez exprese: desmin, hladkosvalový 
aktin,pancytokeratiny, EMA, CD34aktin,pancytokeratiny, EMA, CD34

••
 

ProliferaProliferaččnníí
 

aktivita Ki67 0%aktivita Ki67 0%
••

 
Tumor infiltruje kTumor infiltruje kůůru i dru i dřřeeňň

 
nadledvinynadledviny

















SS--100100



CytokeratinCytokeratin
 

AE1/3AE1/3



KiKi--6767



ZZÁÁVVĚĚRR

NeuroblastickýNeuroblastický
 

tumor, nejsptumor, nejspíšíše e 
ganglioneuromganglioneurom

NNáález byl konzultovlez byl konzultováán a potvrzen                n a potvrzen                
prof. M.Michalem v Plzniprof. M.Michalem v Plzni



SlezinaSlezina

makroskopicky i histologicky bez makroskopicky i histologicky bez 
ppřříítomnosti ntomnosti náádorudoru..



3 3 paraaortparaaortáálnlníí  lymfaticklymfatickéé  uzlinyuzliny

••
 

velikosti  od  1,3 x 0,5 x 0,3cm              velikosti  od  1,3 x 0,5 x 0,3cm              
do 3,2 x 1,3 x 1,2cm do 3,2 x 1,3 x 1,2cm 

••
 

BBíílléé, tuh, tuhéé, homogenn, homogenníí
••

 
InfiltraceInfiltrace

 
strukturami strukturami ganglioneuromuganglioneuromu







GANGLIONEUROMGANGLIONEUROM

WHO KLASIFIKACE:WHO KLASIFIKACE:
••

 
NeuroblastickýNeuroblastický, , tjtj

 
neuroektodermneuroektodermáálnlníí

 tumor vychtumor vycháázejzejííccíí
 

ze sympatickze sympatickéého NSho NS
••

 
DDěělenleníí: : nezralý nezralý ––

 
NEUROBLASTOMNEUROBLASTOM

zrajzrajííccíí
 

––
 

GANGLIONEUROBLASTOMGANGLIONEUROBLASTOM
zralý zralý --

 
GANGLIONEUROMGANGLIONEUROM



ČČíím je m je neuroblastickýneuroblastický  tumor tumor 

mméénněě
 

zralýzralý,,

biologickbiologickáá
 

povaha povaha malignmaligníí

a a prognprognóóza horza horšíší



GANGLIONEUROMGANGLIONEUROM

••  Ve Ve vyvyššíšší
 

vvěěkovkovéé
 

skupinskupiněě
 

v v 
extraadrenextraadrenáálnlníí

 
lokalizaci dochlokalizaci docháázzíí

 
ččasto asto 

k k diferenciacidiferenciaci
 

neuroblastickýchneuroblastických
 

bunbuněěk k 
v buv buňňky gangliovky gangliovéé



GanglioneuromGanglioneurom

••  BENIGNBENIGNÍÍ
••  Dle Dle ShimadovyShimadovy

 
klasifikace: klasifikace: 

neuroblastickýneuroblastický
 

tumor s dominantntumor s dominantníím m 
stromatemstromatem

••  PrognPrognóóza dobrza dobráá



GanglioneuromGanglioneurom--  lokalizacelokalizace

••
 

zadnzadníí
 

mediastinum, mediastinum, retroperitoneumretroperitoneum,,
••

 
30%30%

 
vychvycháázzíí

 
primprimáárnrněě

 
ze ze ddřřeneněě

 
nadledvinnadledvin

••
 

Výskyt u starVýskyt u staršíších lidch lidíí
 

(x (x neuroblastomuneuroblastomu
 

))



GanglioneuromGanglioneurom--klinikaklinika

••
 

TuhTuháá
 

rezistence v hrudnrezistence v hrudnííku ku čči bi břřiiššee
••

 
PPřřííznaky z utlaznaky z utlaččeneníí

 
orgorgáánnůů, p, přř. porucha . porucha 

paspasáážže GIT, obstruke GIT, obstrukččnníí
 

uropatieuropatie
••

 
PrPrůůjmy ze jmy ze zvýzvýšš. sekrece VIP. sekrece VIP

••
 

V sV sééru elevace VMA (ru elevace VMA (kyskys. . vanilmandlovvanilmandlováá) ) 
a HVA (a HVA (kyskys. . homovanilovhomovanilováá))



GanglioneuromGanglioneurom  --  makroskopiemakroskopie

••
 

ObjemnObjemnáá, tuh, tuháá, ost, ostřře ohranie ohraniččenenáá
 

masamasa

••
 

Na Na řřezu solidnezu solidníí, , ššedobedobíílláá

••
 

vvžždy bez nekrdy bez nekróózy a zy a hemoragiehemoragie



GanglioneuromGanglioneurom  --  histologiehistologie
••

 
Mezi Mezi svazky bunsvazky buněčěčnýchných

 
elementelementůů

 charakteru charakteru schwannomuschwannomu
 

čči i neurofibromuneurofibromu
 jsou roztroujsou roztrouššeny jednotliveny jednotlivěě

 
i ve i ve 

skupinkskupinkáách ch gangliovgangliovéé
 

bubuňňkyky, kter, kteréé
 

mohou mohou 
obsahovat hnobsahovat hněědý dý pigment pigment ((lipofuscinlipofuscin

 
čči i 

neuromelaninneuromelanin), n), něěkdy obklopeny kdy obklopeny 
satelitnsatelitníímimi

 
bubuňňkamikami

••
 

Transformace v MPNST (malignTransformace v MPNST (maligníí
 schwannomschwannom))



GanglioneuromGanglioneurom  --  terapieterapie

••  ExstirpaceExstirpace, resp. , resp. excizeexcize
 

dostadostaččujujííccíí

••PrognPrognóóza dobrza dobráá



PITEVNPITEVNÍÍ  NNÁÁLEZLEZ

Pacientka za 54 dnPacientka za 54 dnůů
 

po po epinefrektomiiepinefrektomii
 

a a 
nefrektomii vlevo se nefrektomii vlevo se splenektomisplenektomiíí

 
umumíírrá…á…



I. ZI. Záákladnkladníí  onemocnonemocněěnníí

••
 

Status post Status post epinephrectomiamepinephrectomiam, , 
nephrectomiamnephrectomiam

 
laterislateris

 
sinistrisinistri

 
etet

 splenectomiamsplenectomiam
 

propterpropter
 

ganglioneuromatisganglioneuromatis
 glandulaeglandulae

 
suprarenalissuprarenalis

 
sinistrisinistri

 
ad ad renren

 sinistersinister
 

progrediensprogrediens
 

anteante
 

diesdies
 

LIV        LIV        
(vide (vide inventuminventum

 
biopticumbiopticum

 No14280,14281,14284,14226,14283/07).No14280,14281,14284,14226,14283/07).



II. Komplikace zII. Komplikace záákladnkladníího ho 
onemocnonemocněěnníí
••

 
Status post Status post revisionemrevisionem

 
cavicavi

 
peritoneiperitonei

 propterpropter
 

ligaturamligaturam
 

partialempartialem
 

ostiiostii
 

arteriaearteriae
 mesentericaemesentericae

 
superiorissuperioris

 
etet

 
resectionemresectionem

 caudaecaudae
 

pancreatispancreatis
 

propterpropter
 

necrosemnecrosem
 

anteante
 diesdies

 
LIII (vide LIII (vide inventuminventum

 
biopticumbiopticum

No 14362/07)No 14362/07)



II. Komplikace zII. Komplikace záákladnkladníího ho 
onemocnonemocněěnníí
••

 
Status post Status post lavagemlavagem

 
etet

 
drainagemdrainagem

 abscessusabscessus
 

subphrenicisubphrenici
 

laterislateris
 

sinistrisinistri
 

anteante
 diesdies

 
XLIV XLIV cliniciclinici

 
scriptuscriptu..

••
 

PseudocystisPseudocystis
 

diamdiam
 

10cm in 10cm in locoloco
 abscessusabscessus..

••
 

SteatocytonecrosesSteatocytonecroses
 

dispersaedispersae
 

capitiscapitis, , 
partimpartim

 
corporiscorporis

 
pancreatispancreatis

 
etet

 
adipisadipis

 
circumcircum

 pseudocystispseudocystis
 

diamdiam
 

usqueusque
 

0,3 cm.0,3 cm.















Stěna  pseudocysty
s  dystrofickou kalcifikací



Stěna  pseudocysty



Bránice  vlevo



Hlava  pankreatu



Odstup a. mesenterica
 superior z  břišní

 
aorty





Po  formolové
 fixaci



Na  řezu



A.mesenterica
 superior se 

stehem



Impregnace 
solemi Ag

 
na 

elastiku



Stehový materiál 
stáčející

 
rovinu 

polarizovaného světla



II. Komplikace zII. Komplikace záákladnkladníího ho 
onemocnonemocněěnníí
••

 
HepatodystrophiaHepatodystrophia

 
diffusadiffusa

 
hepatishepatis

 
partimpartim

 
in in 

necrosesnecroses
 

focalesfocales
 

diamdiam
 

usqueusque
 

5,0 cm 5,0 cm 
progrediensprogrediens..

••
 

IcterusIcterus: : StercusStercus
 

felleaefelleae
 

coloratumcoloratum..





II. Komplikace zII. Komplikace záákladnkladníího ho 
onemocnonemocněěnníí
••

 
AdhaesionesAdhaesiones

 
diffusaediffusae

 
parietisparietis

 
posteriorisposterioris

 fundifundi
 

etet
 

corporiscorporis
 

ventriculiventriculi, , diaphragmatisdiaphragmatis
 sinistrisinistri,,partispartis

 
oralisoralis

 
ilei ilei etet

 
flexuraeflexurae

 
lienalislienalis

 colicoli..





Zadní
 

stěna 
žaludku



II. Komplikace zII. Komplikace záákladnkladníího ho 
onemocnonemocněěnníí
••

 
Status post Status post tracheostomiamtracheostomiam

 
anteante

 
diesdies

 XXXIII.XXXIII.
••

 
Status post Status post ventilationemventilationem

 
per per respiratoremrespiratorem

 per per diesdies
 

LVI.LVI.



II. Komplikace zII. Komplikace záákladnkladníího ho 
onemocnonemocněěnníí
••

 
BronchopneumoniaBronchopneumonia

 
catarrhaliscatarrhalis

 
confluensconfluens

 loborumloborum
 

inferioruminferiorum
 

pulmonumpulmonum
 

etet
 abscedensabscedens

 
partimpartim

 
in in organisationeorganisatione

 
lobilobi

 inferiorisinferioris
 

pulmonispulmonis
 

dextridextri
 

in in inventuinventu
 microscopicomicroscopico..

••
 

OedemaOedema
 

pulmonumpulmonum
 

bilateralebilaterale: : PulmoPulmo
 dexterdexter

 
940g, 940g, pulmopulmo

 
sinistersinister

 
900g.900g.



II. Komplikace zII. Komplikace záákladnkladníího ho 
onemocnonemocněěnníí
••

 
HydrothoraxHydrothorax

 
laterislateris

 
dextridextri

 
370 ml.370 ml.

••
 

AdhaesionesAdhaesiones
 

diffusaediffusae
 

pleuraepleurae
 

parietalisparietalis
 

etet
 visceralisvisceralis

 
praecipuepraecipue

 
lobilobi

 
inferiorisinferioris

 
pulmonispulmonis

 sinistrisinistri..



Pravá
 

plíce



PravPraváá
 

plplííce CD 68ce CD 68



II. Komplikace zII. Komplikace záákladnkladníího ho 
onemocnonemocněěnníí
••

 
Ileus Ileus paralyticusparalyticus

 
duodeniduodeni, , jejunijejuni

 
etet

 
ilei.ilei.

••
 

Peritonitis Peritonitis serofibrinosaserofibrinosa
 

diffusadiffusa
 

exsudativaexsudativa
 400 ml.400 ml.

••
 

InsufficientiaInsufficientia
 

renisrenis
 

dextridextri: : RenRen
 

albusalbus
 

160g.160g.
••

 
KreatininaemiaKreatininaemia: 142 : 142 umolumol/l./l.

••
 

SepsisSepsis. . 



Pravostranná
 

ledvina



III. BezprostIII. Bezprostřřednedníí  ppřřííččina smrtiina smrti

••
 

InsufficientiaInsufficientia
 

circulatoriacirculatoria
 

acutaacuta..



IV. VedlejIV. Vedlejšíší  chorobychoroby

••
 

LeiomyomaLeiomyoma
 

subserosumsubserosum
 

fundifundi
 

uteriuteri
 

diamdiam
 1,0 cm.1,0 cm.



ZZÁÁVVĚĚRR

4949--letletáá
 

žžena, u kterena, u kteréé
 

byla pbyla přřed 54 dny ed 54 dny 
provedena levostrannprovedena levostrannáá

 
epinefrektomieepinefrektomie

 
s s 

nefrektominefrektomiíí
 

pro pro infiltrujinfiltrujííccíí
 

ganglioneuromganglioneurom
 levlevéé

 
nadledviny se nadledviny se splenektomisplenektomiíí

 
a pa přřed 53 ed 53 

dny revize dutiny dny revize dutiny peritoneperitoneáálnlníí
 

pro ligaturu pro ligaturu 
a.a.mesentericamesenterica

 
sup. s resekcsup. s resekcíí

 
pankreatu pankreatu 

pro nekrpro nekróózu a kterzu a kteráá
 

byla dlouhodobbyla dlouhodoběě
 umuměěle ventilovle ventilováána s oboustrannouna s oboustrannou



PokraPokraččovováánníí  zzáávvěěru:ru:

bronchopneumonibronchopneumoniíí, d, dáále s le s pseudocystoupseudocystou
 

po po 
nekrnekróóze pankreatu a pze pankreatu a přřilehlilehléé

 
tukovtukovéé

 
tktkáánněě

 v levv levéém m podbrpodbráániniččíí, s difusn, s difusníí
 hepatodystrofihepatodystrofiíí

 
jater, paralytickým ileem a jater, paralytickým ileem a 

selhselháávajvajííccíí
 

pravostrannou ledvinou zmpravostrannou ledvinou zmíírráá
 

v v 
sepsi akutnsepsi akutníím obm oběěhovým selhhovým selháánníím.m.



MikrobiologickMikrobiologickáá  vyvyššetetřřeneníí

Dutina Dutina peritoneperitoneáálnlníí: : EnterococcusEnterococcus
 

mundtiimundtii
E. E. colicoli

FemurFemur: : EnterococcusEnterococcus
 

mundtiimundtii, E. , E. colicoli
PlPlííce:   E. ce:   E. colicoli, , EnterococcusEnterococcus

 
mundtiimundtii

CandidaCandida
 

glabrataglabrata
PravPraváá

 
tuba:  tuba:  EnterococcusEnterococcus

 
faecalisfaecalis,              ,              

PseudomonasPseudomonas
 

aeruginosaaeruginosa



DDěěkujemekujeme
zaza

pozornostpozornost
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