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Fimóza způsobená zánětem Balanitis xerotica obliterans u chlapců
CÍL STUDIE:

Určit incidenci zánětu Balanitis xerotica obliterans (BXO - chlapecká varianta Lichen sclerosus et atrophicus)
v souboru pacientů podstupujících obřízku z medicínských důvodů.
METODA:

Retrospektivní analýza zdravotnické
dokumentace všech chlapců ve
věku 0 až 18 let, kteří podstoupili
obřízku pro fimózu od října 2014
do října 2015 na KDCH.
Všechny předkožky byly po resekci
odeslány k histologickému
vyšetření. Vyloučeni z analýzy byli
chlapci podstupující obřízku z
kulturních nebo náboženských
důvodů a ti, co nepřišli na kontrolu.

Pacient s jasnými známkami BXO v ambulanci.

Pacient s jasnými známkami BXO při operaci.

Bělavé navalité okraje porcelánového vzhledu.

Bělavé mapovité zabarvení glandu.

VÝSLEDKY – SKUPINA CHLAPCŮ S OBŘÍZKOU

Počet
pacientů

Počet
reoperací*

Histologicky
potvrzená
BXO

Částečná
obřízka

40 (40%)

10 (10%)

6 (6%)

Totální
obřízka

61 (60%)

0

22 (22%)

Celkem

101 (100%)

Obr. 1

10 (10%)

28 (28%)

*Všichni reoperovaní pacienti podstoupili částečnou obřízku před říjnem 2014 u 7 z 10 byla stanovena chybná předoperační diagnóza „jizevnatá fimóza“
a po operaci stanovena správná, histologicky ověřená diagnóza BXO.

Obr. 2

Srovnání histologických nálezů u normální předkožky (obr. 1) a
BXO (Obr. 2) - atrofie epidermis s hyperkeratózou, vymizení
papil dermis, místo elastických vláken hyalinizované vazivo a
zánětlivá lymfocytární infiltrace.

VÝSLEDKY - PODSKUPINA CHLAPCŮ S BXO

 Věk 3 až 15 let (10 let v průměru)
 Správně stanovená diagnóza BXO
v před a per-operačním období u 17 pac. (61%)
 Nutnost meatotomie: u 7 pacientů (25%)
 Doba sledování 2 až 15 měsíců (6 měsíců v průměru):
všichni bez makroskopických známek BXO

13 letý chlapec s BXO po parciální cirkumcizi v minulosti - zdánlivě
kosmeticky i funkčně vyhovující výsledek předchozí operace.
Po přetažení předkožky patrné známky BXO se strikturou meatu
a nutností reoperace – totální obřízky a meatotomie.

ZÁVĚR:

BXO je u chlapců opomíjená diagnóza. Jestliže má vyšetřující dětský urolog nebo chirurg na BXO
podezření, pak je z medicínských důvodů indikována totální obřízka a to i tam, kde si rodiče přejí z
kulturních důvodů obřízku pouze částečnou.
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