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Cíl práce: Prezentace kazuistik pacientů s lokálně pokročilým karcinomem penisu léčených na našem pracovišti v roce 2012 - 2013.
Kazuistika č. 1
Muž, 67 let, přijat v září 2012 pro 3 roky progredující expanzi na penisu - 20x10 cm (obr. 1, 2) s kachektizací. Biopticky byl prokázán
dlaždicobuněčný karcinom penisu. Pacient podstoupil totální amputaci penisu s bilaterální orchiektomií a perineální uretrostomií (obr. 3)
Histologicky potvrzen invazivní karcinom pT2 G3. Na CT byla patrná bilaterální tříselná lymfadenopatie, bez průkazu vzdálených metastáz.
Následně byla ve dvou dobách - vzhledem ke kachexii s předpokladem komplikovaného hojení - provedena oboustranná lymfadenektomie.
V jedné ze 6 lymfatických uzlin zprava byla zastižena metastáza karcinomu, zleva nález negativní (vyšetřeny 4 uzliny). Následně byla
provedena laparoskopická pánevní lymfadenektomie, vyšetřeno 16uzlin, bez nálezu metastatického postižení. Vzhledem k pozitivnímu
uzlinovému nálezu indikován k adjuvantní radioterapii, která nyní probíhá.

Obr. 1 – lokálně pokročilý karcinom penisu

Obr. 2 – lokálně pokročilý karcinom penisu

Obr. 3 – preparát po amputaci penisu

Kazuistika č. 2
Muž, 49 let, přijat v září 2012 pro septický stav při suspektním exulcerovaném karcinomu penisu (obr. 1). Udával zhoršující se fimózu,
zanořování penisu s purulentní sekrecí. Na MR byla patrná tumorózní expanze penisu s rozsáhlými exulceracemi a tříselnou lymfadenopatií
(obr. 2). Histologicky byl potvrzen epidermoidní karcinom. Byla provedena totální amputace penisu s bilaterální orchiektomií a perineální
uretrostomií. Histologicky byl verifikován invazivní nízcediferencovaný karcinom penisu pT2. Pacient byl indikován k tříselné a pánevní
lymfadenektomii, na kterou se i přes opakované výzvy nedostavil. V lednu 2013 byl pacient akutně hospitalizován pro septický stav s
provalením píštěle na perineu. Na CT progrese nálezu (obr. 3, 4). Vzhledem k neuspokojivému internímu stavu a neúnosnosti chemoterapie
byla indikována paliativní radioterapie. Po překladu na onkologii došlo k rychlému zhoršování celkového stavu a pacient zemřel v dubnu 2013.

Obr. 1 – exulcerovaný karcinom penisu

Obr. 2 – MR – lokální rozsah karcinomu penisu
→ Obr. 3, 4 – CT – progrese lokálního nálezu, abscesová
dutina pod symfýzou, bilaterálně pakety uzlin v tříslech

Závěr: Prezentované kazuistiky poukazují na to, že i při dodržování současných léčebných

algoritmů u pacientů s karcinomem penisu, je zásadní a pro pacienta rozhodující v jakém
stádiu je určena diagnóza.

