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Cíle: Prezentace kazuistiky papilomu ledvinné pánvičky u mladého pacienta.
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Kazuistika 25-letého pacienta s makroskopickou
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Ureterorenoskopie prokázala exofytický útvar
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Obr. 3: histologie cold biopsie
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Video: URS cold biopsie

byl pacient bez obtíží, kontrolní výpočetní
tomografie ledvin byla vyjma drobné korové
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