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Cíle:

CT vyšetření břicha a retroperitonea – objemná tumorózní
formace, zřejmě primárně vycházející z retroperitonea velikosti
101 x 104 x 97 mm

Extragonadální nádory retroperitonea jsou velmi vzácné, klinická
diagnostika časných stádií je obtížná, většina dospělých má při diagnóze
lokálně pokročilé onemocnění a vzdálené metastázy.
Prezentujeme kazuistiku pacienta se smíšeným extragonadálním tumorem
retroperitonea léčeného na našem pracovišti.

Metodika:
40-letý pacient - muž doposud s ničím neléčen byl odeslán na naše
pracoviště pratickým lékařem pro několik měsíců trvající bolesti v pravém
mezogastriu. Při palpačním vyšetření břicha byla nad pupkem hmatná
nebolestivá, tuhá, pohyblivá rezistence velikosti 10 x 10cm, CT vyšetřením
břicha a retroperitonea zjištěn tumor vycházející primárně z retroperitonea
vpravo. Pacient byl předoperačně endokrinologicky vyšetřen k vyloučení
feochromocytomu, dále doplněno UZ vyšetření skrota s negativním
nálezem, CT vyšetření hrudníku a scintigrafické vyšetření skeletu vyloučilo
metastázy. Byla indikována revize retroperitonea, extirpace tumoru,
histologicky diagnostikován extragonadální smíšený tumor retroperitonea
/nezralý teratom + embryonální karcinom/ velikosti 120 x 90 x 90mm,
adjuvantně podána chemoterapie-4 série BEP.

Peroperační nález – tumor fixován na v.cava inf. a aortu

Výsledky:
T.č. je pacient 15 měsíců po operačním výkonu, klinické ani zobrazovací
metody neprokazují známky lokální recidivy či metastatického rozsevu –
trvá remise onemocnění.

Závěry:
Klinické údaje dokazují, že 3-5% germinálních nádorů má extragonadální
původ. U většiny dospělých je onemocnění diagnostikováno již jako
pokročilé, kdy lze tumor vyhmatat při palpačním vyšetření břicha, je
symptomatologie bolestí, hubnutí, někdy i teploty. Léčba spočívá v
exstirpaci nádoru s následnou chemoterapií dle histopatologického složení,
radioterapie bývá indikována spíše z nejistoty radikality operace nebo po
vyčerpání možností chemoterapie. Nemocní s neseminomovým
extragonadálním nádorem mají špatnou prognózu bez ohledu na operační
léčbu nádoru, chemoterapii nebo radioterapii.

Extirpovaný tumor na řezu velikosti 120 x 90 x 90 mm
tvořený prokrvácenou solidně cystickou tkání, ¼ tumoru
kompletně nekrotická, součástí jsou i ostrůvky chrupavky
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