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Úvod:
Lymfom z plášťových buněk (mantle cell lymphoma, MCL) patří mezi vzácnější B-lymfoproliferace postihující převážně muže
vyššího věku. U většiny pacientů je nemoc diagnostikována v pokročilém klinickém stádiu, s generalizovanou lymfadenopatií,
infiltrací kostní dřeně a leukemizací. Prognóza onemocnění je neuspokojivá, medián přežití je 4-5 let (1).

Popis klinického případu:
64letý pacient byl odeslán na naše pracoviště ze sektorové urologické ambulance v lednu 2017 k provedení punkční biopsie
prostaty (PBP) pro elevaci PSA 5,9ug/l (T 12%, digitální rektální vyšetření nesuspektní), subjektivně pacient udával mírné mikční
potíže. PBP prokázala acinární adenokarcinom prostaty (CaP), GS 3+4, pozitivních 5/16 vzorků, jiná patologie popsaná nebyla.
Vyšetření na diseminaci byla negativní. Následně pacient podstoupil radikální retropubickou prostatektomii (RRP). Definitivní
histologie kromě CaP GS 3+4 pT2c (obr. 1 a 2) překvapivě stanovila i diagnózu B-lymfomu (obr. 1 a 3). Pacient byl předán do
péče hemato-onkologické kliniky, sternální punkce prokázala MCL, infiltrace kostní dřeně 5-15%. Hyperdenzity jater popsané dle
PET/CT se dle USG jako ložiska nepotvrdily. Na základě klinického stadia 4 byla u pacienta zvolena terapie dle Nordického
protokolu – R-maxiCHOP (rituximab, cyclophosphamide, doxorubicin, vincristine, prednison) a R-HDAraC (rituximab, cytarabine).
Pacient absolvoval I. cyklus léčby ze 6 plánovaných, následně dle tolerance plánované završení autologní transplantací
kmenových buněk. Z urologického hlediska je 5 měsíců po RRP PSA <0,03ug/l, pacient je kontinentní, následuje pravidelná
monitorace.

Obr. 1 Histologický preparát z RRP
(zelená šipka – lymfom z plášťových buněk, černé šipky – acinární
adenokarcinom prostaty, barvení hematoxylin-eosin )
Zdroj: z archivu Ústavu patologie FN Brno

Obr. 2 Histologický preparát z RRP
(detail na oblast infiltrovanou acinárním
adenokarcinomem prostaty, barvení hematoxylin-eosin)
Zdroj: z archivu Ústavu patologie FN Brno

Obr. 3 Histologický preparát z RRP
(detail na oblast infiltrovanou lymfomem z plášťových
buňek, barvení hematoxylin-eosin)
Zdroj: z archivu Ústavu patologie FN Brno

Závěr:
MCL postihující prostatu je v urologické praxi raritou. K červenci 2017 bylo ve světové literatuře publikováno pouze 7 případů (2).
Možné projevy infiltrace prostaty lymfomem mohou být u staršího pacienta považovány za symptomy dolních močových cest.
Prezentujeme případ pacienta, u kterého elevace PSA vedla kromě časného záchytu CaP i k diagnóze hemato-onkologického
onemocnění.
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