
1. SD-IAP 754, prezentuje Boris Rychlý 
25-ročná žena. Náhle začala horšie komunikovať, produkovala slovný šalát s poklesom 
ústneho kútika vpravo a slabosťou PHK. Hospitalizovaná, CT s normálnym nálezom,  
EEG vyšetrenie bez špecifických grafoelementov, likvorový nález normálny, na MR 
popisovaný TU corona radiata vľavo, na FDG PET v lokalite lézie zachytenej na MR 
hypermetabolické ložisko charakteru HG procesu. Vykonaná stereotaktická biopsia, 
následne podávané kortikoidy. 
 

2. SD-IAP 755, prezentuje Tomáš Sedláček 
32-ročná pacientka s TU pravého bedra, indikovaná tumorózna TEP, odobratá histológia. 
Na vyšetrenie dodaný resekát proximálnej časti femuru, v oblasti krčka s perforovanou 
tumoróznou kavitou do 3,5 cm v priemere, separovane exkochleované fragmenty nádoru. 
 

3. SD-IAP 756, prezentuje Peter Bohuš 
16-ročný pacient s klinickou diagnózou tumor frontálnej dutiny a nazofrontálneho duktu 
vľavo – FESS pre v.s. meningiom. Na bioptické vyšeterenie zaslaný belavý krehký 
fragmentovaný materiál veľkosti spolu cca 20x20 mm. 
 

4. SD-IAP 757, prezentuje Ivana Langová, Peter Vereš  
42 ročný muž s klinickou diagnózou tumoru ľavej príušnej žľazy. Makropopis: 
nepravidelný tmavohnedý nodulus veľkosti 30x23x18 mm.  
 

5. SD-IAP 758, prezentuje Peter Szépe 
Muž, 18 rokov, excízia z podnebného oblúka. Dg. Susp. fibróm zadného podnebného 
oblúka vľavo, akcesórna tonzila ? 
Sklo B19/59653 išlo dnes poštou do Cytopathosu. 
 

6. SD-IAP 759, prezentuje Ľubomír Straka  
25 ročná žena. Dlhšiu dobu sa sťažovala na bolesti vonkajšej strany ľavého kolena. Na 
rtg a následne MRI  popis susp. cysty laterálneho kondylu femoru. Pri operácii nález 
dutiny vyplnenej priesvitným gelatinóznym obsahom. Klin. dg: cysta?, iný tumor? 
 

7. SD-IAP 760, prezentuje Ondřej Hes 
Žena, 37 let, tumor ledviny 3 cm. Žádná známá nádorová anamnéza, náhodný nalez. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

8. SD-IAP 761, prezentuje Kristýna Pivovarčíková 
Muž, 44 let, v.s. meta do kosti a epidurálně parietálně vpravo, origo neznámé. 
 
 

9. SD-IAP 762, prezentuje Michal Hendrych 
27-letý muž s farmakorezistentní epilepsií pro kavernom postcentrálního gyru vpravo 

  



10. SD-IAP 763, prezentuje Peter Švajdler 
A. Biopsia 6 ročného dievčaťa, tumor ľavého ovária. Na vyšetrenie zaslaný tumorózny 

útvar s hladkým ružovobelavým povrchom, na reze solídno-cystický, miestami 
prekrvácaný tumor veľkosti 100x80x50 mm. 

 
B. Biopsia 6 mesačného chlapca, tumor pravého semenníka. Na vyšetrenie zaslaný 

resekát semenníka s nadsemenníkom a semenným povrazcom, na reze v testis 
prítomné solídno-cystické tumorózne ložisko priemeru 15 mm. 

 
11. SD-IAP 764, prezentuje MUDr. Lucia Krivošíková 

34 očný muž, klinická diagnóza fibróm kapilícia. 
 

12. SD-IAP 765, prezentuje Pavol Janega 
64 ročná pacientka, klinická diagnóza viacpočetné noduly na chrbte. Metastázy? 
Lymfóm? Paraneoplastická dermatitída? 
 

13. SD-IAP 766, prezentuje Marián Švajdler 
66-ročný muž, biopsia ložiska subkortikálne parietálne vpravo. Stav po operácii 
pilocytického astrocytómu mozočka pred 50 rokmi. Aktuálne od roku 2017 zhoršovanie 
stability, od VI/2020 problémy s chôdzou. 

 


