Cystická dysplazie rete testis
varlete u novorozence, kazuistika
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Kazuistika

Kazuistika novorozence mužského pohlaví, u kterého byla po narození zjištěna
hydrokéla v pravé polovině šourku. Při UZ vyšetření šourku diagnostikovány
cystické změny pravého varlete a hydrokéla varlete vpravo. Chlapec byl doporučen k vyšetření na naše oddělení. Při vyšetření na ambulanci byla zjištěna
hydrokéla pravého varlete, UZ varlete potvrdil cystické změny v dolní polovině
pravého varlete: jedna větší cysta průměru 4 mm a četné drobné cysty. Celkem
měl útvar délku 7 mm. Varle bylo velikosti 13 × 7 mm. Laboratorně alfa-feto
protein (AFP) 5513 IU/ml, beta HCG 2 U/l.
Indikován k operační revizi 11. den po narození. Z přístupu z pravého třísla
bylo zrevidováno pravé varle a provedena extirpace mnohočetné cystické expanze v dolní polovině varlete a odebrány bioptické vzorky z makroskopicky
zdravé tkáně varlete a tuniky albuginei. Dále provedena operace komunikující
hydrokély varlete.
Pooperační průběh byl bez komplikací, zhojen per primam. Při kontrole za
tři měsíce byl přiměřený nález na šourku, při UZ vyšetření byla varlata podobné velikosti, vpravo 12 × 8 mm, vlevo 13 × 9 mm a sonograficky přiměřený nález
na varleti.

Reference

1. Camassei FD, Francalanci P, Ferro F, Capozza N, Boldrini R. Cystic dysplasia of
the rete testis: report of two cases and review of the literature. Pediatric and
Developmental Pathology. 2002;5(2):206–210.
2. Smith PJ, DeSouza R, Roth DR. Cystic dysplasia of the rete testis. Urology.
2008;72(1):p. 230.
3. Mac New HG, Terry NE, Fowler CL. Cystic dysplasia of the rete testis. Journal
of Pediatric Surgery. 2008;43(4):768–770.
4. Kajo K, Maťoška J, Javorka K, Macháleková K, Tomaškin R, Kliment K. Cystic
dysplasia of the rete testis: case report. APMIS. 2005;113(10):720–723.
5. Burns JA, Cooper CS, Austin JC. Cystic dysplasia of the testis associated
with ipsilateral renal agenesis and contralateral crossed ectopia. Urology.
2002;60(2):344xiv–344xv.
6. Thomas AD, Wu H-Y, Canning DA, Snyder HM., III Spontaneous regression of
cystic dysplasia of the testis. The Journal of Urology. 2003;169(2):p. 645.
7. Cimador M, Rosone G, Castagnetti M. et al Cystic dysplasia of rete testis
associated with ipsilateral renal agenesis. Case Rep Minerva Pediatr 2003.
55175–179.179.

Histologicky nález: cystické prostory vystlané epitelem obsahující keratin
a vimentin, vycházející z rete testis.
Výsledek: cystická dysplazie rete testis (CDRT).
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Závěr

Cystické expanze varlete u novorozenců jsou vzácné a většinou benigního původu.
Se zlepšováním UZ přístrojů jsou ale častěji diagnostikovány již v nižším
věku. V diferenciální diagnóze nutno uvařovat o epidermoidní cystě, cystě tuniky albuginei, jednoduché cystě varlete, dermoidní cystě, teratomu, cystické
dysplazii rete testis, tubulární ektázii rete testis, intratestikulární spermatokéle, orchitídě, cystických změnách po torzi a úrazu varlete, cystickém lymfangiomu. Vzácné jsou v tomto věku maligní cystické nádory. CDRT bývá často spojená s dalšími anomáliemi urogenitálního traktu: ageneze ledviny, multicystická
dysplázie ledviny, duplikace ledviny a močovodů, reflux VUR, megaureter.
Embryologicky se vysvětluje poruchou spojení mezi Wolfovými vývody a
rete testis.
V léčbě těchto lézí dřívě převažovala ektomie varlete. Dnes se doporučuje
konzervativní chirurgický přístup – varle šetřící resekce (orgán šetřící operace). Někteří autoři doporučují jen pravidelné kontroly a čekání (watch-and-wait
strategy). V ojedinělých případech byla pozorována spontánní regrese útvaru.
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