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Metody:
Padesátiletý pacient vyšetřován od prosince 2014 pro hematurii. Při
ambulantní uretrocystoskopii (UCSK) byl nalezen tumor v penilní uretře.
V lednu 2015 jsme provedli UCSK v celkové anestezii a potvrdili tumor
v zadní části penilní uretry, který cirkulárně zaujímal obvod uretry
v délce 2 cm. Byla provedena endoresekce tumoru. Histologicky byl
verifikován invazivní rohovějící dlaždicový karcinom, grade 2.
Stagingová vyšetření byla negativní, na magnetické rezonanci (MR)
pánve nebyly potvrzeny zvětšené lymfatické uzliny. Nádor dle MR byl
demarkovaný proti kavernózním tělesům, cirkulárně obklopoval uretru
Výsledky:
V únoru 2015 byla provedena otevřená resekce uretry s tumorem, v délce 19 mm. (Obr. 1) Pacient byl indikován k resekci a eventuelně
který byl dobře hmatný. Uretru jsme přerušili proximálně a distálně cca k uretrektomii dle peroperačního nálezu.
5 mm od hmatného tumoru. (Obr. 2) Okraje byly při peroperačním
histologickém vyšetření negativní. Byla vytvořena anastomóza end to
Závěr:
end. (Obr. 3, 4) Výkon trval 148 minut. Z definitivní histologie byl
Popsána kazuistika primárního karcinomu uretry u relativně
potvrzen dobře až středně diferencovaný dlaždicový karcinom, místy
rohovějící, bez angioinvaze, s invazí do spongiózního tělesa. Kavernosní mladého muže zjištěného pečlivým urologickým vyšetřením
tělesa a okraje uretry bez nádoru. PMK jsme ponechali 4 týdny, při a úspěšně ošetřeného.
extrakci byla provedena uretrocystografie. Uretra byla bez defektu a
pacient močil spontánně, proudem. V červnu 2015 byla provedena
oboustranná tříselná lymfadenektomie, uzliny histologicky bez nádoru.
V srpnu 2015 při kontrolní uretrocystoskopii byla uretra bez nádoru.
Pacient je dále ve sledování.

Úvod:
Primární karcinom močové trubice tvoří méně než 1 % všech malignit.
Incidence je vyšší u mužů a stoupá s věkem. Mezi rizikové faktory patří
striktury, chronické iritace uretry při katetrizaci, radioterapie, nebo
chronický zánět. Nejčastěji se jedná o uroteliální karcinom (54-65 %),
další histologickou variantou může být dlaždicový karcinom (16-22 %),
nebo adenokarcinom (10-16 %). Pětileté a desetileté nádorově
specifické přežití je 68 %, respektive 60 %.
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