Objemný tumor varlete u pacienta s těžkou hemofilií A - kazuistika
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Souhrn

Autoři prezentují nález enormně objemného tumoru pravého varlete u pacienta s těžkou hemofilií A, který byl přijat s tímto
nálezem na naši kliniku. Anamnéza nálezu byla 2 roky, pacient pozoroval postupně se zvětšující skrotum, bez jakéhokoliv
vyšetření či léčby. Na základě provedených vyšetření byl nález tumoru potvrzen i s vícečetnými metastázami. Pacient podstoupil orchiektomii vpravo skrotálním přístupem. Histologicky byl potvrzen smíšený germinální nádor varlete - embryonální
karcinom, nádor ze žloutkového váčku, teratom. Pacient následně podstoupil chemoterapii.

Úvod
Testikulární nádory představují asi 1 - 1,5% všech mužských malignit a asi 5% všech urologických malignit. Postihují především věkovou skupinu mezi 15 - 35 rokem.
													
Obr. 1: Klinický obraz I. - Tumor pravé poloviny skrota

Incidenci a mortalitu nám přehledně ukazuje tabulka 1 (1).

Podle WHO (World Health Organization) jsou nádory
klasifikovány na germinální, negerminální a smíšené.
Smíšené germinální nádory představují asi 70% neseminomových nádorů varlat. Každý nádor obsahuje
minimálně dvě komponenty. Nejčastější kombinace
představují embryonální karcinom, teratom a nádor ze
žloutkového váčku nebo embryonální karcinom a seminom, ale možné jsou i jiné kombinace. Obecně to jsou
velmi agresivní nádory, které velmi brzy infiltrují uzliny
v retroperitoneu a často predilekčně metastázují. Jejich
další charakteristika zahrnuje radio a chemosenzitivitu a mají schopnost se diferencovat do histologicky
benignějších struktur.
V terapii testikulárních germinálních nádorů (TGN) nachází svoje uplatnění primárně chirurgická léčba, další schéma
léčby se určuje dle histologického typu nádoru a stádia onemocnění. Klíčové postavení chemoterapie v terapii TGN dnes velmi
ovlivňuje prognózu onemocnění a adjuvantní chemoterapie nastupuje ihned po operačním řešení, zejména tam kde hrozí relaps onemocnění. V terapii nádorů neseminomového typu, podle stadia používáme zvýšený dohled ( surveillance ), systémovou
chemoterapii nebo retroperitoneální lymfadenektomii (RPLND). Přibližně 80% pacientů se dostane po léčbě do remise (2).

Kazuistika
Obr. 2: UZG skrota I.

Obr. 3: UZG skrota II.

Na urologickou kliniku FN Brno a LF MU byl přijat 28. letý pacient s těžkou formou hemofilie A, který pozoroval 2 roky se
zvětšující se rezistenci v pravé polovině skrota. (obr. 1) Návštěvu lékaře bohužel odkládal pro mylný názor, že nález odezní.
Při fyzikálním vyšetření bylo patrné objemné skrotum, silně zapáchající, s povrchovými kožními změnami. Ultrazvukovým
vyšetřením (UZ) byla kromě nádoru pravého varlete potvrzena i lymfadenopatie retroperitonea. (Obr. 2,3). Počítačovou tomografií (CT) byla diagnostikována ložisková tumorosní infiltrace (pakety uzlin) v retroperitoneu vel.45x37x60 mm, naléhající na
v.cava inferior i na aortu, vícečetné metastázy v obou plícních křídlech (vpravo cca 30 ložisek do 2cm, vlevo cca 20 ložisek do
25mm). (obr. 4) Dále byla popsána lymfadenopatie v axilách. Onkomarkery byly výrazně zvýšené AFP 2508, 31kU/l, bHCG 278
U/l, LD 7,95ukat/l. Hodnota CEA 3,09 ug/l (v normě).
Stav byl indikován k provedení orchiektomie vpravo skrotálním přístupem. Před výkonem byla nutná hematologická příprava
( Fanhdi). Výkon byl komplikován rozsahem nádoru, četnými cévními kolaterálami a difúzním krvácením, vzhledem k hematologické diagnóze. Váha tumoru byla 1350 g, na řezu se žluto-černými hmotami.(obr. 5). Histologicky byl popsán smíšený germinální nádor varlete - embryonální karcinom (obr. 6), nádor ze žloutkového váčku (obr. 7), teratom (obr. 8), přítomná nádorová
angioinvaze v resekční linii. Přestože se rána hojila per secundam intentionem, kosmetický efekt byl dobrý.
U pacienta byla indikována následná onkologická léčba, která byla odložena o 4 měsíce z důvodu opakované hospitalizace
pro dechové potíže, úporný kašel a bolesti na hrudníku. S odstupem 3 měsíců provedeno kontrolní CT, kde popsána progrese
plicních metastáz.
Vzhledem ke klinickému stadiu pT3 pN2M1b S2, st.IV poor risk, pacient podstoupil chemoterapii režimem čtyř pětidenních
cyklů BEP ( Bleomycin,Etoposis,Platina). Nyní je u pacienta v plánu kontrolní PET CT, dispenzarizace, monitorace hladiny
onkomarkerů.

Diskuse

I v dnešní době nejsou výjimkou pacienti, kteří přijdou s už pokročilým nádorem a často s metastatickým postižením.
Příčinou pozdní návštěvy lékaře je často stud, strach pacienta, bagatelizace příznaků a nedostatečná osvěta.(3). Včasně diagnostikované tumory varlat mohou být plně kurabilní. Podle prognostické klasifikace pro testikulární nádory Germ Cell Cancer
Collaborative Group (IGCCCG), která hodnotí histologii, lokalizaci primárního tumoru je pacient řazen do skupiny s nepříznivou
„poor“ prognózou. V této prognostické skupině je popisováno pětileté přežití 50 % (4).
Touto kazuistikou chceme demonstrovat to, že i když nález vyžaduje modifikovanou operační léčbu a nestandardní přístup,
je možné dosáhnout velmi dobrého výsledku operace, nicméně celková progrese u takto pokročilého onemocnění je vážná.
O výsledku po ukončení onkologické léčby budeme informovat v některém z dalších sdělení.
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Obr. 6: Složka embryonálního karcinomu
ve smíšeném germinálním nádoru

Obr. 7: Histologický obraz - nádor ze
žloutkové váčku

Obr. 8: Histologický obraz - teratom

