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Pacient

• 27- letý muž s farmakorezistentní epilepsií trvající 4 roky

• FBTCS – fokální záchvaty přecházející do bilaterálního tonicko-
klonického záchvatu

• Pozáchvatová zmatenost, spavost, agitovanost a afázie. 





Peroperační nález

• Ohraničená léze šedo-růžové barvy subkortikálně uložena

• Gross-total resekce 

• Elektrokortikografie z postresekční dutiny zobrazující normální 
elektrickou aktivitu. 
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Genetické vyšetření

• PCR sekvenace genů IDH1/2 – negativní, IDH wildtype

• FISH vyšetření kodelece 1p/19q – bez průkazné kodelece

• PCR mutační analýza genu BRAF – průkaz aktivační mutace BRAF V600
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PLNTY – polymorfní low-grade 
neuroepiteliální tumor mladých

WHO CNS 2021 – grade 1



PLNTY – polymorfní low-grade 
neuroepiteliální tumor mladých

Morphological features of PLNTY. Oligodendroglial (a, b), fibrillary
astrocytic (c, d), and spindled astrocytic (e, f) features as seen in cases
3 (a, c, e) and 6 (b, d, f). Vague perivascular pseudorosetting (g, h) as 
seen in case 5 by smear preparation (g) as well as sectioning (h)



PLNTY – polymorfní low-grade neuroepiteliální
tumor mladých – genetické alterace

• Dysregulace v MAP kinázové signální kaskádě
• Alterace genu BRAF, FGFR2, FGFR3 a NTRK2



WHO CNS 2021



Biologické chování

• WHO CNS 2021 – grade 1

• Kazuistika popisující progresi v GBM
• PLNTY s fúzí FGFR3-TACC3



Dif. dg.

• Difúzní gliomy
• Oligodendrogliom, IDH-mutovaný s kodelecí 1p/19q
• Oligoastrocytom NOS
• Difúzní astrocytom, IDH-wildtype

• LEATs
• Gangliogliom
• Pilocytární astrocytom



Děkuji za pozornost
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