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Žena, nar. 1984

• RA: bezvýznamná
• OA: nebyla vážněji nemocná, operace 0, porod 2x per vias naturales
• RF: nekuřačka 

• 1/2016: bolesti břicha v dx. hypogastriu →  APPE
- peroperačně nález fibrinových náletů na laterální stěně céka -
susp. Crohnova nemoc
- histologie apendixu: katarální zánětlivé změny 

• 16.3.2016: koloskopie do céka s normálním nálezem, bez intubace TI
z technických důvodů 
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19.1.- 23.1.2017

• hospitalizace pro tlakové bolesti v pravé polovině břicha, současně 
subfebrilie, výrazná únava, námahová dušnost

Laborato ř: CRP 108 mg/l,  Hb 79g/l Ht 0,24  MCV 79,8  ery 3,02 leu 5,2              
USG břicha: parakolicky ohraničená kolekce cca 70ml - charakter

organizovaného hematomu
CT břicha: blíže nespecifikovaná kolekce tekutiny v dx. hypogastriu →  

pig tail - aspirace minimálního množství serózní tekutiny    
Punktát: mikroskopicky  oj. leu, erytrocyty ++
- mikrobiologické vyšetření : Viridující streptokok ++

• Terapie: ciprofloxacin dle citlivosti + analgetika 
→ úleva potíží
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Říjen 2017

• recidiva silných bolestí břicha

Laborato ř:  CRP 28,6 mg/l,  Kalium 3,0 mmol/l, Hb 105, Ht 31,5 leu 8,5
CT břicha:  ohraničující se kolekce tekutiny retroperitoneálně v pravém 

mesogastriu 52x50x100mm - od 1/2017 mírná progrese, lem volné 
tekutiny v malé pánvi → cílená punkce + pig tail

Punktát: cytologie i kultivace negativní 
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USG břicha ISCARE 22.11.2017

• hraniční velikost jater s drobnou cystou v S7, přiměřený nález na céku a   
TI, nehomogenní ohraničeného ložisko multicystického vzhledu 55x45 mm 
v dx. meso- a hypogastriu těsná souvislost s m. psoas, laterálně od 
c. ascendens
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USG břicha ISCARE 22.11.2017

• Terminální ileum i tračník bez zánětlivých změn  
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CT břicha NNH 25.11.2017
•
• laterálně od c. ascendens v peritoneální dutině vpravo v meso- a 

hypogastriu protáhlý hypodenzní útvar 100x32x43mm, punkce Chiba jehlou       
- obsah nelze nasát
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8.1.2018 

• Chirurgická klinika FNKV prof. Gürlich - otev řená laparotomie + revize:
myxoidní tumorózní hmoty v pravém parakolickém prostoru - extirpace
celého tumoru  +  na  nástěnném peritoneu laterálně od céka drobné tuhé 
uzlíky → excize

- nález na terminálním ileu a tračníku fyziologický 
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Histologie: multilokulární peritoneální inkluzní cyst a

▪ Barvení hematoxylin - eosin:               ▪ Imunohistologie:
cystické prostory vystlané 1 vrstvou     průkaz mesoteliálních buněk 
mesoteliálních buněk, stroma
řídké pojivové vazivo 
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