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2 Šiklův

Kazuistika
•Žena , 71 let, nekuřačka, doposud zcela zdráva
• 14 denní anamnéza makroskopické hematurie,
nechutenství,únava
•Hb 11,8 g/dl, Quick 78%, APPT 32,2 s
•Dle kontrastního CT břicha – ledviny bez patologie, objemný
tumor močového měchýře, hypotonie pravého ureteru

Sledování, restaging
•Indikován TUR, makroskopicky se nález jevil jako infiltrující.
Pacientka dimitována v dobrém stavu,
bez hematurie.

•Kontrolní CT po 6 měsících od primoTUR - bez známek
generalizace, stacionární hypotonie dutého systému ledviny
vpravo.

•Histologicky LELC, infiltrace svaloviny nepopsána.

•Cystoskopická kontrola za 3 měsíce po reTUR - suspektní nález,
opět TUR, histologicky bez průkazu neoplazie.

•reTUR (za 8 týdnů po primoTUR) - histologicky neoplazie
neprokázána

•Pacientka nadále sledována cystoskopicky
(á 3 měsíce) - bez recidivy. CT po 9 měsících - nález beze změny.

Závěr

Literatura

•LELC močového měchýře patří mezi velmi
vzácná maligní onemocnění.
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•Není dostatečně zdokumentováno biologické
chování tumoru a nejsou vypracována
jednoznačná doporučení pro terapii.
•Doposud bylo popsáno ve světové literatuře do
100 případů

• WHO classification of tumors

Charakterictický syncyciální vzhled
neoplazmatických buněk (H&E)

•V popsaných případech byla terapie u
invazivního karcinomu vedena radikálně (RACE)
či kombinací TUR a systémové adjuvantní
chemoterapie (na bázi platiny).
•Vzhledem k neinvazivnímu růstu a
neprogredujícímu CT nálezu pacientky jsme
zvolili cystoskopické sledování, pacientka je 10
měsíců bez recidivy. Další sledování je nutné.

Nádorové buňky reagující s cytokeratinem
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