Prípad SD-IAP č. 676
74-ročná žena. Klinické údaje: apendicitis acuta gangrenosa perforata. Makropopis: Apendix s
mezoapendikulárnym tukovým tkanivom, celkový rozmer 45 x 35 x 11 mm. Samotný apendix dĺžky
35 mm, priemer 11 mm. V stene apendixu nájdený perforačný otvor veľkosti 15x10 mm. Na
peritoneálnom povrchu zápalový exsudát.
MUDr. Jozef Bocko, Bioptická laboratoř, s.r.o., Plzeň

Prípad SD-IAP č. 677
28-ročná žena. Recidivujúci tumor vonkajšieho zvukovodu vľavo, konzultačné vyšetrenie.
MUDr. Marián Švajdler ml., PhD, Šiklův ústav patologie a FN Plzeň a Bioptická laboratoř s.r.o.
Plzeň

Prípad SD-IAP č. 678
64-letá žena s neostře ohraničeným, pomalu rostoucím tumorem laterálního kotníku vlevo. Na UZV
nehomogenní tumor s patologickou vaskularizací, vel. 12 cm v největším rozměru. V anamnéze úraz
kotníku (před 18 lety).
MUDr. Iva Zambo, Ph.D., I. patologicko-anatomický ústav, Masarykova univerzita, Brno

Prípad SD-IAP č. 679
39-ročný muž, s klinickými údajmi: testis s epidydimis a funikulom vľavo po radik. orchiektómii,
pacient s 3 t. anamnézou zväčšeného ľavého testis, HCG negatívny, AFP: 8, makroskopický nález:
Testis 4x3x3 cm a funikulus dĺžky 8 cm, na reze semenník s dobre ohraničeným sivo-belavým
ložiskom max. 24 mm, bez známok prerastania extratestikulárne.
MUDr. Viliam Gál, Alpha medical s.r.o., DCP Bratislava

Prípad SD-IAP č. 680
59-ročná žena s tumorom na fascii laterálnej strany pravého stehna, asi pol roka rastúca podkožná
rezistencia. Makroskopicky fibrózny útvar nasadajúci na svalovú fasciu.
MUDr. Peter Vereš, Medicyt, s. r. o., Bratislava

Prípad SD-IAP č. 681
44-ročný muž, tumor auriculae l. dx., Klinická dg.: Nevus pigmentosus auriculae l. dx.
MUDr. Peter Szépe, CSc., Ústav patologickej anatómie, JLF UK a Univerzitná nemocnica
Martin

Prípad SD-IAP č. 682
66-ročný muž, resekát tenkého čreva-jejuna, operácia pre pneuomoperitoneum, pri revízii perforácia
tenkého čreva cca 2 m od lig. Treitzi., Iné údaje na sprievodnom lístku klinikom (chirurgom)
neuvedené.
Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc., Ústav patologickej anatómie, JLF UK a Univerzitná nemocnica
Martin

Prípad SD-IAP č. 683
69-ročný pacient s kožnými prejavmi trvajúcimi 2 mesiace. V axilách a inguinách prítomné plošné,
infiltrované erytematózne plošky, miestami náznak vezikulácie. Na bruchu, na chrbte viacpočetné
erodované erytematózne ložiská, miestami pokryté hemoragickými krustami. V steroch z lézií
kultivačne Streptococcus agalactiae, Escherichia coli. V liečbe roztok metylvioleti, Baneocin ung.,
zinkový olej, bez efektu. Klinická diagnóza: pemhigoid bullosus, pemphigus vegetans.
MUDr. Zoltán Szép, PhD., Cytopathos s.r.o., Onkologický ústav sv. Alžbety s.r.o., LF SZU,
Bratislava

PRESTAVKA

Prípad SD-IAP č. 684
52-ročný muž, nezhubný nádor dolnej pery vpravo.
MUDr. Pavol Janega, PhD, Ústav patologickej anatómie, Lekárska fakulta, Komenského
Univerzita, Bratislava
Prípad SD-IAP č. 685
41-ročná žena, realizovaná pravostranná hemikolektómia pre tumor v oblasti hepatálnej flexúry,
klinicky v. s. lymfóm.
MUDr. Katarína Beráková, Martinské bioptické centrum, s.r.o., Prevádzka Žilina

Prípad SD-IAP č. 686
48-ročná žena, bolestivá rezistencia prednej strany pod pravým kolenom, posledný pol rok pozoruje
zväčšovanie a bolestivosť pri pohybe. Excízia kože a podkožia 18 x 10 mm, Kl. dg.: TU cutis
MUDr. Andrea Černá, PhD., Cytopathos s.r.o.

Prípad SD-IAP č. 687
51-ročná žena, kyret dutiny uteru, klinické údaje polyp seu myoma uteri.
MUDr. Boris Bartovic, Cytopathos s.r.o.

Prípad SD-IAP č. 688
29-ročna pacientka. Klinické údaje: podozrenie na polyp endometria. Makroskopicky: početnejšie
šedo-červene fragmenty tkaniva.
MUDr. Andrea Jašková, Labor Dr. Kosak und Partner, Wien

Prípad SD-IAP č. 689
2-ročný chlapec sledovaný nefrológom a urologóm pre viacpočetné malformácie urogenitálneho raktu
(malrotácia pr. obličky, dystopia ľ. obličky, retencia testis, hypospádia. Geneticky potvrdená
zárodočná mutácia WT1. Pri kontrole zistený TU pr. obličky a malá lézia kortexu ľ. obličky. TU pr.
obličky na zobrazovacích metódach hodnotený ako Wilms. 12 týždňov predoperačnej chemoterapie
podľa SIOP protokolu. TU na CHT nereaguje, mierne sa zväčšenie počas terapie. Radikálna
nefrektómia vpravo, biopsia malého kortikálneho ložiska vľavo.
MUDr. Boris Rychlý, PhD., Cytopathos s.r.o.

Prípad SD-IAP č. 690
4-ročné dievča, bolesti brucha, susp. akútna apendicitída, USG a potom CT znázornený TU doľnej
tretiny pravej obličky s kalcifikátmi, susp. Wilms, predoperačná CHT podľa SIOP protokolu,
čiastočný efekt (14,5 – 10ml), radikálna nefrektómia. Pri dolnom póle pravej obličky zachytený
unifokálny tumor 3x2,5x2,5cm makroskopicky bez nekrózy, bez známok ruptúry tumoru, tumor
limitovaný na obličku.
MUDr. Boris Rychlý, PhD., Cytopathos s.r.o.

