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Ústav patologie 

Číslo biopsie 4546/2012 



Klinické údaje 

 Žena, 55 let. 

 13.3.2012 RTG S+P: 

hilová 

lymfadenopatie 

v.s.tu,sarkoidóza 

 14.3.2012: CT plic: 

pravá plíce: 7 

ložisek, levá plíce: 

dvě ložiska. Velikosti 

do 8x7x7mm. 

 V předním horním a 
středním mediastinu je 
lobulovaná expanze  
velikosti 117x65x60 mm, 
centrum je hypodenzní s 
okrsky upomínajícími 
cysty. Expanze částečně 
obkružuje velké cévy 
horního a středního 
mediastina, výrazněji je 
neinfiltruje.  

 Závěr: dif. dg thymom, 
mesenchymální tu ? 
Vícečetné ložiskové 
postižení plicního 
parenchymu. 



  



 15.3 provedena 
endosonografie 
mediastinálních uzlin se 
zvětšením subkarinní 
uzliny, ta punktována ad 
cytologie. 

 Závěr cytologie: V 
cytologických nátěrech 
masivní trsy respiračních 
epitelií s výrazným 
podílem pohárkových 
buněk, dále polynukleáry 
plovoucí v hlenu. 
Nádorové buňky nejsou 
přítomny. 

 30.3.2012 provedená 

subtotální resekce 

nádoru, resekcí 

plicního segmentu 

S3 a lobektomie 

středního laloku 

pravé plíce. 

 Propuštění z 

chirurgického 

oddělení 6.4.  



Klinické údaje 

 Analgetika opakovaně předepsána při návštěvě 
ambulance. 

 6.6.2012, 1. Kůra CHT, v důsledku zvýšení 
renálních parametrů, astenií a zvýšení zánětlivých 
parametrů byla CHT aplikována v redukované 
formě, poté GIT toxicita a retence tekutin na horní 
části těla, aplikovány kortikoidy, antiemetika a 
diuretika.  

 23.7, 2. kůra CHT - vzhledem k novým změnám na 
EKG, doplněno kardiolog. konzilium s nálezem 
dysfunkce PK dle ECHO, kardiologem doporučeno 
v režimu CHT nepokračovat, indikována paliativní 
RT hrudníku. 



 2.8 dle CT výrazná progrese tumoru a velikosti 

metastáz v plicích, zaveden stent do horní duté 

žíly, doporučená paliativní léčba, pacientka 

však s léčbou váhá i když poučená o 

závažnosti stavu v přítomnosti rodiny. Sdělila 

že je zítra domluvena s léčitelem v Praze, 

příp,se dostaví k rehospitalizací příští týden. 

 6.8.2012 pacientka se rozhodla pro alternativní 

terapií a podepisuje negativní revers. 

 Dimise v doprovodu rodiny. 



 10.8.2012 pacientka zemřela ve 

večerních hodinách doma, pitva nebyla 

provedena. 

 Bezprostřední příčina smrti: zástava 

dechu (R09.2) 

 Základní onemocnění: novotvar 

mezihrudí (D38.3) 



 Thymus: Dodány 3 částice, z nichž největší 

má rozměry 12x9x5 cm, na řezu tvořena 

tuhým bělavým vazivem s přítomností cysty 

průměru 4,3 cm, která je vyplněna hnědými 

gelatinózními hmotami. Dále jsou ve vazivu 

zastižena četná, drobná ložiska žluté barvy. 

Zbylé 2 částice velikostí 4,5x4,0x1,5 cm a 

4,0x2,6x1,5 cm tvoří žlutobělavé struktury 

charakteru vaziva. 



Foto histo 



Foto histo 

  



Foto histo 



Foto histo 



Foto histo 



Foto histo 



Vaše diagnóza?? 
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Imunohistochemický profil 

Pozitivní  Negativní  

CK  PLAP, desmin, HSA 

CK7 CD34, CD30, EMA 

P63  Chromogranin A, CD56, SYN, 

CK18 TTF-1, ER,PR, kalretinin, 

parathormon 

CD117 

Vimentin S100 

Calponin CK20 

PAS, PAS/D, alciánová modř 

CD5, TdT 



Vaše diagnóza?? 



Závěr  

 Jde o sarkomatoidní karcinom (nízce 

diferencovaný spinocelulární karcniom + 

nediferencovaný sarkom) 



Sarkomatoidní karcinom 

thymu 

 Synonyma: karcinosarkom, 
vřetenobuněčný thymický karcinom 

 Tvoří 7% všech thymických karcinomů. 

Nejčastěji 4.-8. dekáda života 

 Lokalizace nádoru převážně v předním 
mediastinu s invazí do přilehlých struktur 
(pleura, perikard, plíce a velké cévy 
mediastina). Dosti časté jsou metastázy 
do LU mediastina a plic. 

 



Diferenciální diagnóza 

 Bifázický metaplastický thymom: dobře 
ohraničený nádor, vřetenobuněčná komponenta 
(CK +, EMA +). 

 Synoviální sarkom: CD99+, EMA+, CK +. CD5 - 

 Vřetenobuněčný karcinoid: CD5 -, CD56+, 
SYN+,TTF-1+, chromogranin A +, přítomnost 
fibrovaskulárních sept, menší jaderný 
pleomorfismus. 

 Maligní mezotheliom: calretinin +, WT-1 +, 
podoplanin +. 

 Metastatický karcinosarkom: CD5 -. 


