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Úvod
Strangulaci penisu, poprvé popsal v roce 1755 Gauthier. Od té doby bylo v literatuře referováno okolo 60 případů. Jde o ojedinělý projev hypersexuálního chování, který může
být spojen s psychoXckou poruchou, demencí nebo vedlejším efektem pro- dopaminergní léčby Parkinsonovy choroby, případně užíváním anXpsychoXk. Jde o snahu řešit
erekXlní dysfunkci nezvyklým způsobem. V případě navlečení nestandardního kovového kroužku jakým je perlátor vodovodního kohoutku a jeho dlouhodobého působení ,
dochází k těžké ischemii, která může vést až k amputaci penisu.
KazuisXka
70-letý pacient s počínající demencí, byl přivezen s navlečeným perlátorem u kořene lividního oteklého penisu k ošetření pro retenci moče. Před zavedením permanentního
katetru byl perlátor odstraněn za asistence hasičů. Následně byla provedena operační revize s nekrektomií kůže penisu a předkožky, glans byl dobře živený. Následovala
nekrektomie uretry , čímž vznikl defekt uretry v délce 4 cm v penoskrotálním ohbí, s potřebou založení punkční epicystostomie. V odstupu 1 měsíce , po snesení granulací, byl
vytvořen, s pomocí dvou kožních laloků, o velikosX 10cm x4 cm, z ventrální oblasX skrota, nový kožní kryt penisu. Oba konce uretry po kalibraci Nelaton katetrem Ch 24 byly
vyšity ke kůži penisu. V odstupu 6 měsíců následovala ﬁnální část rekonstrukce s vytvořením chybějící uretry pomocí bukálního štěpu, technikou podle Asopy. Rekonstrukce byla
komplikována vznikem drobné uretrokutánní píštěle. Okluze proběhla bez nutnosX další uretroplasXky za 3 měsíce. Celková doba léčení tak byla 11 měsíců.
Průběh rekonstrukce
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F D: Granulační tkáň jeden měsíc po nekrektomii kožního krytu penisu, předkožky i penoskrotální oblasX. E: Defekt
uretry patrný po zavedení Foley katetru Ch 16 transuretrálně. F: Stav po snesení granulační tkáně k úrovni Buckovy
fascie, příprava ventrální plochy skrota k odběru živených laloků.
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G: Přemístění dvou živených kožních laloků z ventrální plochy skrota na penis. H: Fixace laloků pod corona glandis,
stav před suturou na dorsu penisu. I: Stav před suturou na ventrální straně penisu, modelace skrota a vyšir
proximálního konce uretry ke kůži laloků a skrota.
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J:Ventrální strana penisu a skrota, ﬁnální stav po sutuře s vyširm obou konců uretry, Foley katetr přemosťuje defekt
uretry. K: Dorsální strana penisu, ﬁnální stav po sutuře. L: Stav po dvou měsících od rekonstrukce kožího krytu.
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A: Perlátor vodovodního kohoutku. B: Následek dlouhodobého působení strangulace penisu perlátorem při kořeni
penisu. C: Nekróza kožního krytu penisu, předkožky i penoskrotální oblasX společně s uretrou před nekrektomií.
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O M: Ventrální strana s penoskrotální oblasr dva měsíce po rekonstrukci s dehiscencí v oblasX proximálního konce
uretry. N: Stejná oblast po zhojení v odstupu dalších 6 týdnů. O: Stav před rekonstrukcí uretry.
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R P: Ostře uvolněné okraje neouretry. Q: Fixace bukálního štěpu podle Asopy po dorsální discizi neouretry.
R: Tubularizace uretry.
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U S: Sutura kožního krytu po uretroplasXce. T,U : Konečný stav po 11 měsících od strangulace, drobná dehiscence kůže
v penoskrotální oblasX po okluzi uretrokutánní píštěle.

Diskuze
Otok penisu společně s blokádou žilního návratu a drobných laterálních povrchových arterií distálně od strangulačního kroužku jsou iniciálními změnami, které v závislosX na
čase přechází v ischemickou nekrózu a ﬁbrózu tkání. Mezi komplikace patří retence moče, deskvamace a bolesXvá ulcerace kožního krytu penisu, priapismus. Nejvíce náchylná k
mechanickému poranění je uretra, jejíž spongiózní těleso je kryto jen tenkou vrstvou vláknité tkáně. Dochází tak k tvorbě striktur, píštělí nebo i nekróze čásX uretry s potřebou
vícedobé rekonstrukce. Naopak gangréna a autoamputace penisu jsou vzácné, neboť každé kavernózní těleso má vlastní cévní zásobení, silná Buckova fascie i tkáň těles jsou
dostatečnou ochranou před tlakem na hluboký centrální cévní systém.
Závěr
Provedená rekonstrukce splňuje kritéria dobrého funkčního i kosmeXckého výsledku i v případě dlouhodobého působení strangulace.
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