Gigantické hematocele šourku
- kazuistika
Pírek J.1, Mečl J.1, Šámal V.1, Novotný J.2
1Krajská

nemocnice Liberec, a.s., Urologické oddělení, Liberec
2Chirurgické oddělení Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, Česká Lípa

| Úvod
Za fyziologického stavu obsahuje šourek mezi vrstvami tunika vaginalis několik mililitrů serózní tekutiny.
Při patologických stavech nacházíme abnormálně velkou kolekci serózní tekutiny (hydrokéla) nebo krve
(hematokéla). Klinicky i sonograficky může hematokéla imitovat testikulární nádor, předoperační
diagnostika je proto obtížná. Prezentujeme případ oboustranné gigantické hematokély šourku.

| Kazuistika
68-letý muž byl vyšetřen pro několik let trvající bezbolestné,
neúrazové zvětšení obou polovin šourku (obr. 1).
Fyzikální vyšetření a ultrasonografie prokázaly tuhou
nehomogenní masu vyplňující obě poloviny skróta suspektní
z neoplázie. Nádorové markery byly negativní. Pro enormní
velikost nálezu byla provedena oboustranná orchiektomie ze
skrótálního přístupu. Preparát z pravého hemiskróta byl
velikosti 13 x 8 cm, vážil 629g. Vlevo obdobný nález velikosti
13.5 x 9 cm, váhy 591g (obr. 2).

Obr. 1

Na řezu preparátem jsme verifikovali nález cystického procesu s fibrózní stěnou obsahující hnědá
organizovaná koagula (obr. 3). Histologické vyšetření potvrdilo nález oboustranného organizovaného
hematomu mezi vrstvami tunika vaginalis tvořícího pseudocystu. Samotná varlata byla utlačena na
periferii procesu a nevykazovala maligní změny, jen atrofii.
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| Diskuze a závěr
Idiopatická hematocele může klinicky i sonograficky imitovat testikulární novotvary. Tato jednotka by
měla být proto posuzována v rámci diferenciální diagnostiky expanzí šourku i v případě absence
konkrétní příčiny hematomu či traumatu. Chirurgická explorace ke stanovení diagnózy je často
nezbytná.
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