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VĚDECKÝ SEKRETÁŘ
doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

ORGANIZAČNÍ SEKRETÁŘ
as. MUDr. Aleš Petřík, Ph.D. 
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prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc.

prim. MUDr. Kamil Belej, Ph.D., FEBU, MBA
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prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

doc. MUDr. Jan Doležel, CSc.
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prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA

prim. MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, FECSM

Na textech v tomto sborníku abstrakt  
byla provedena pouze typografická korektura.
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B.Braun Medical s. r. o.
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SurgiCare s. r. o.
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Beckman Coulter Česká republika s.r.o.
Elva Pharma s.r.o.
GRANE s.r.o.
PRO.MED.CS Praha a.s.
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STAPRO s.r.o.
Vipharm Slovakia s.r.o., organizační složka CZ

PARTNER

Amgen s.r.o.
Berlin‑Chemie/A.Menarini Ceska republika s.r.o.
Coloplast A/S odštěpný závod
Cook Medical
FERRING Pharmaceuticals CZ, s.r.o.
HEATON Group a. s.
Intuitive Surgical 

Ipsen Pharma, o.s.
MEDIAL spol. s r.o.
Nadační fond Muži proti rakovině 
OnaPharm s.r.o.
Pierre Fabre Medicament, s.r.o.
S.A.B. Impex, s.r.o.
Teleflex Medical s.r.o.
TZMO Czech Republic s. r. o.
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Středa 14. 10. 2020
14.00–14.10 Zahájení konference

14.10–14.15 Reklamní pauza

14.15–15.00 Edukační kurz České akademie urologie 
Řešení komplikací radioterapie zhoubných národů pánve
Garant: prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D.

Anotace kurzu: Radioterapie je jednou z etablovaných modalit léčby pánevních malignit. Stejně 
jako všechny další léčebné metody však může být zejména v dlouhodobém horizontu provázena 
nežádoucími účinky a komplikacemi v oblasti dolních močových cest. Mezi nejčastější komplikace, 
s nimiž je urolog konfrontován, patří chronická postaktinická cystitida, striktury hrdla močového 
měchýře a prostatické uretry a píštěle mezi uropoetickým a gastrointestinálním traktem. Jejich 
řešení je velmi svízelné a výsledek v mnoha případech nejistý. Cílem kurzu je shrnout současné 
terapeutické možnosti u nejčastějších komplikací včetně těch netradičních a dosud opomíjených.

Program:

Možnosti řešení postaktinické hemoragické cystitidy hyperbaroxií  
Hájek M.
Centrum hyperbarické medicíny MN Ostrava‑Fifejdy

Instilační léčba chronické postaktinické cystitidy 
Matoušková M.
Urocentrum Praha

Chirurgická léčba komplikací radioterapie zhoubných nádorů pánve – noční můra urologa
Broďák M.1, Balík M.1, Hodek M.2
1Urologická klinika LF UK a FN Hradec Kralové
2Klinika onkologie a radioterapie LF UK a FN Hradec Králové

15.00–15.05 Reklamní pauza

15.05–15.50 Edukační kurz České akademie urologie 
Onemocnění penisu a syndrom pánevní bolesti
Garant: prim. MUDr. Libor Zámečník, FEBU, FECSM

Program kurzu:

Syndrom chronické pánevní bolesti
Mašata J.1, Zámečník L.2
1Gynekologicko‑porodnická klinika VFN a 1. LF UK v Praze
2Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Pánevní bolest je komplexní otázka řešená obvykle multioborově, s výsledky, které nevyhovují ani 
pacientům z důvodů snížené kvality života, ale často frustrujicí i lékařský a ošetřovatelský tým, protože 
ani moderní přístupy mnohdy nevedou k výraznému zlepšení subjektivních obtíží pacienta. 
Diagnostika a následná léčba pacientů se syndromem bolestivého měchýře, jsou‑li vyloučeny 
jiné možné příčiny, je svízelná, musí být individualizovaná a často je vyžadována mezioborová 
spolupráce odborníků. Z tohoto důvodů je vhodné péči o tyto pacienty koncentrovat na specializovaná 
pracoviště. V rámci kurzu bude prezentován aktuální diagnostický algoritmus pánevní bolesti u muže 
a u ženy dle současných doporučení EAU a představeny aktuální trendy v léčbě pánevní bolesti. 
Budou prezentovány výsledky laparoskopické chirurgické dekomprese pudendálního nervu u žen 
s pudendální neuralgií.
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Onemocnění penisu
Zámečník L.1, Hradec T.1, Důra M.2
1Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze
2Dermatovenerologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Peyronieho choroba, kurvatura penisu
Plastická indurace penisu (PIP) – Peyronieho choroba – je získané onemocnění pojivové tkáně postihující 
obaly topořivých těles. Důsledkem je tvorba fibrózních plaků s následným zakřivením penisu, které 
významně omezuje sexuální život pacientů. Jde o obtížně léčitelné onemocnění. Přes všechny existující 
terapeutické alternativy je prognóza tohoto onemocnění nejistá. V konzervativní léčbě je používáno 
mnoho off‑label metod. Cílem sdělení v rámci kurzu bude objasnit, jak poznat plastickou induraci penisu, 
jaké jsou možnosti léčby vrozených ohybů penisu.
Kožní a slizniční afekce penisu – co má léčit urolog a co má léčit dermatovenerolog?
Choroby penisu spadají různou měrou a dle svého charakteru do péče urologa či dermato venerologa. 
Příkladem čistě urologické péče jsou vrozené vývojové vady a tumory penisu. Diagnostika časných 
tumorózních stadií (tzv. SILs – Squamous Intraepithelial Lesions) však bývá často provedena i 
v dermatovenerologické praxi. Léčba virových, bakteriálních a mykotických balanitid a STIs (sexually 
transmitted diseases) spadá obvykle do dermatovenerologické péče. V častých případech se však na 
léčbě podílejí oba obory, příkladem je např. Lichen Sclerosus et Atrophicus (LSA). Není‑li konzervativní 
lokální kortikosteroidní terapie LSA účinná, nutná je urologická intervence a např. i chirurgická léčba. 
V rámci edukačního kurzu bude tedy snaha nalézt koncensus, kdy a jak mohou spolupracovat oba 
obory, nejlépe ve společných týmech. 

15.50–15.55 Reklamní pauza

15.55–16.40 Satelitní sympozium: Janssen-Cilag
Když ADT nestačí… 
prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc., MUDr. Otakar Čapoun Ph.D., FEBU, 
MUDr. Hana Študentová, Ph.D., prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA

16.40–16.45 Reklamní pauza

16.45–17.15 Satelitní sympozium: Ferring Pharmaceuticals CZ
Androgen deprivační léčba a léčebné možnosti metastatického karcinomu prostaty 
v rukách onkologa 
MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Dlouhodobá LHRH terapie pokročilého karcinomu prostaty 
MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D., FEBU

Kardiovaskulární riziko v léčbě pokročilého karcinomu prostaty 
z pohledu internisty 
prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D.

17.15–17.20 Reklamní pauza

17.20–18.05 Satelitní sympozium: Ipsen Pharma
Androgen deprivační terapie v běžné klinické praxi
Předsedající a moderátor: prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc.
Praktické aspekty podávání LHRH analog v léčbě pacientů 
s karcinomem prostaty 
MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

Kontroverze v hormonální léčbě karcinomu prostaty 
MUDr. Otakar Čapoun, Ph.D., FEBU

18.05–18.10 Reklamní pauza
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18.10–18.40 Satelitní sympozium: Amgen
Nenechte se zlomit
Důležitost prevence kostních příhod u pacientů s pokročilými onko‑urologickými 
malignitami postihujícími kosti, mezinárodní doporučení k léčbě a praktické zkušenosti v ČR 
MUDr. Michaela Matoušková, MUDr. Jana Katolická, Ph.D.

18.40–18.45 Reklamní pauza

18.45–19.30 Satelitní sympozium: Astellas Pharma
Astellas s Vámi … včera, dnes i zítra … 
prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D., doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D., prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA

19.30–19.35 Reklamní pauza

19.35–19.40 Zakončení 1. dne konference

Čtvrtek 15. 10. 2020
14.00–14.05 Zahájení 2. dne konference

14.05–14.50 Klíčové fáze roboticky asistované radikální prostatektomie – jak to dělám já  
(prof. MUDr. Marko Babjuk, CSc., prof. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.)
Panelová diskuze: MUDr. Kamil Belej, Ph.D., FEBU, MBA, prof. MUDr. Miloš Broďák, Ph.D., 
doc. MUDr. Jan Doležel, CSc., MUDr. Oto Köhler, CSc., MUDr. Jan Schraml, Ph.D., 
MUDr. Zdeněk Staněk, MUDr. Miroslav Štursa

14.50–14.55 Reklamní pauza
14.55 – 15.40 Satelitní sympozium: Herbacos Recordati

Předsedající: prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA
Pivmecillinam v léčbě infekcí močových cest dle současných guidelines
MUDr. Michaela Matoušková
Farmakoterapeutické možnosti zlepšení obstrukce močových cest 
u pacientů s BHP
prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA

15.40–15.45 Reklamní pauza
15.45–16.15 Odborná sekce

Funkční onkologie 
Moderuje: doc. MUDr. Jan Krhut, Ph.D.

16.15–16.20 Reklamní pauza
16.20–16.50 EAU lecture New promissing developments in the treatment of bladder 

cancer Stenzl A., Tübingen (D) 
16.50–16.55 Reklamní pauza

16.55–17.25 Odborná sekce
Nádory prostaty
Moderuje: doc. MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D.

17.25–17.30 Reklamní pauza
17.30–18.00 Odborná sekce

Nové operační postupy v onkourologii
Moderuje: prof. MUDr. Milan Hora, Ph.D., MBA

18.00–18.05 Reklamní pauza
18.05–18.35 Odborná sekce

Dětská urologie 
Moderuje: MUDr. Marcel Drlík

18.35–18.40 Reklamní pauza
18.40–19.10 Členská schůze a předání čestných členství
19.10–19.15 Reklamní pauza
19.15–19.20 Ukončení konference
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ABSTRAKTA

FUNKČNÍ UROLOGIE

SAKRÁLNÍ NEUROMODULACE V LÉČBĚ 
DYSFUNKCÍ DOLNÍCH MOČOVÝCH CEST – 
PRVNÍ ZKUŠENOSTI
Krhut J., Sýkora R., Ryšánková K., Míka D., 
Skugarevská B.
Urologická klinika LF OU a FN, Ostrava

Úvod: Dysfunkce dolních močových cest představují 
závažný zdravotní problém. V jejich léčbě se užívá jak kon‑
zervativních, tak chirurgických metod. Jednou z možností, 
indikovaných k léčbě hyperaktivního močového měchýře 
(OAB) nebo evakuační dysfunkce bez prokázané anatomické 
obstrukce po selhání méně invazivních metod, je sakrální 
neuromodulace. 

Cílem studie bylo hodnotit účinnost a bezpečnost sakrál‑
ní neuromodulace ve vlastním iniciálním souboru pacientů.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Metodu 
sakrální neuromodulace jsme provedli celkem u sedmi paci‑
entek (průměrný věk 49,1 let). Tři pacientky trpěly symptomy 
OAB, dvě pacientky měly těžkou evakuační dysfunkci a dvě 
pacientky měly kombinaci OAB a evakuační poruchy. U všech 
pacientek byl použit systém InterStim II (Medtronic). U všech 
pacientek byla v první fázi perkutánně zavedena stimulační 
elektroda do sakrálního otvoru S3, její poloha ověřena pomocí 
skiaskopie a motorické odpovědi. Následně byla elektro‑
da stimulována celkem tři týdny pomocí externího zdroje 
a následně byl zhodnocen výsledek. Pokud bylo dosaženo 
alespoň 50% redukce symptomů, byl pacientce implantován 
trvalý zdroj stimulace. Pokud nebylo dosaženo alespoň 50% 
redukce symptomů, byla elektroda explantována. 

Vzhledem k malé velkosti a heterogenitě souboru jsme 
účinnost hodnotili pomocí vizuálně analogové škály závaž‑
nosti symptomů (čím nižší hodnota, tím menší závažnost 
symptomů). 

Bezpečnost jsme hodnotili podle četnosti výskytu a zá‑
važnosti komplikací dle systému Clavien–Dindo. Ke statistic‑
kému hodnocení byly použity metody deskriptivní statistiky.

Výsledky: Během testovacího období bylo dosaženo 
≥ 50% redukce symptomů u 5/7 pacientek (71,4 %). Průměrná 
redukce symptomů u responderů v testovací fázi byla 72,5 %, 
průměrná redukce symptomů šest měsíců po II. fázi implan‑
tace byla 57,5 %. Per‑ ani pooperačně jsme nezaznamenali 
výskyt nežádoucích účinků.

Závěr: Efektivita sakrální neuromodulace je v našem 
iniciálním hodnocení srovnatelná s literárními údaji. Jedná 
se o miniinvazivní metodu s relativně krátkou křivkou učení. 
Zásadním faktorem úspěchu je uvážlivá indikace.

Grantová podpora: Vznik práce nebyl žádným způso‑
bem podporován.

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S IMPLANTACÍ 
ARTEFICIÁLNÍHO SFINKTERU VICTO® 
V LÉČBĚ MOČOVÉ INKONTINENCE 
U MUŽŮ

Krhut J., Sýkora R., Ryšánková K., Míka D., 
Skugarevská B.
Urologická klinika LF OU a FN, Ostrava

Úvod: Implantace arteficiálního sfinkteru je považová‑
na za zlatý standard léčby stresové inkontinence u mužů. 
Celosvětově nejčastěji je implantován systém AMS 800®. 
V současné době jsou vyvíjeny i další moderní systémy, jejichž 
hlavní výhodou je pooperační adjustabilita. Cílem studie bylo 
hodnotit účinnost a bezpečnost adjustabilního arteficiálního 
svěrače Victo®.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Do pro‑
spektivního sledování bylo zařazeno 20 pacientů se závažnou 
stresovou inkontinencí moči. Průměrný věk souboru byl 65,5 
(44–77) let, průměrná délka sledování souboru je 9,2 měsíců. 
U všech pacientů se jednalo o postprostatektomickou inkon‑
tinenci, čtyři pacienti (20 %) absolvovali adjuvantní radiotera‑
pii. U 19 pacientů (95 %) byl implantován systém Victo plus 
(dva balonové rezervoáry), u jednoho pacienta (5 %) byl im‑
plantován systém Victo (jeden balonový rezervoár). Hodnotili 
jsme výsledky 24hod. vložkového testu (24PWT) a dotazník 
ICI‑Q SF (čím vyšší skóre, tím závažnější inkontinence) před 
a po operaci. Bezpečnost jsme hodnotili podle četnosti vý‑
skytu a závažnosti komplikací dle systému Clavien‑Dindo. Ke 
statistickému hodnocení byl použit Wilcoxonův test, hodnota 
p < 005 byla považována za statisticky signifikantní.

Výsledky: Během follow‑up bylo provedeno průměr‑
ně 2,1 (1–4) adjustací, průměrná náplň systému byla 26,9 
(17–32) ml. Průměrné hodnoty 24PWT klesly z 879 ml na 
72 ml (p = 0,00073) a průměrné skóre ICI‑Q SF kleslo z 19,2 
na 10,6 (p = 0,00071). Během sledování jsme zaznamenali 
1× prolongovaný edém obalů skrota (st. II.) a 1× kolikvova‑
ný hematom skrota s nutností evakuace punkcí (st. III. A).

Závěr: Implantace arteficiálního sfinkteru Victo® předsta‑
vuje účinnou a bezpečnou metodu léčby postprostatekto‑
mické inkontinence.

Grantová podpora: Vznik práce nebyl žádným způso‑
bem podporován.
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ABSTRAKTA

LÉČBA MUŽSKÉ STRESOVÉ 
INKONTINENCE POMOCÍ 
ADJUSTABILNÍCH SVĚRAČŮ MOČOVÉ 
TRUBICE VICTO A VICTO+

Zachoval R., Bartáková L., Stejskal J.
Urologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
a Thomayerovy nemocnice, Praha

Úvod: Cílem práce bylo vyhodnotit výsledky a bezpeč‑
nost léčby mužské stresové inkontinence pomocí adjustabil‑
ních svěračů močové trubice VICTO a VICTO+.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Soubor 
tvoří všichni pacienti, kterým byly v období 5/2018–12/2019 
implantovány adjustabilní svěrače močové trubice VICTO 
nebo VICTO+. Hodnoceny byly:

 ◼ anamnestické údaje: věk pacientů, příčina inkontinence, 
prodělaná radioterapie, předchozí operační výkony pro 
stresovou inkontinenci a doba sledování,

 ◼ účinnost: podle 24hodinového vložkového testu (PWT) 
(celkové množství úniku a počet použitých vložek) a po‑
dle dotazníků (otázka č. 5 dotazníku ICIQ‑UI: škála 0–10 
a vizuální analogové škály dotazníku EQ‑5D‑5L: škála 
0–100),

 ◼ bezpečnost: podle výskytu komplikací. 

Rovněž bylo zaznamenáno množství plnící tekutiny nut‑
né k adjustaci systému.

Výsledky: Soubor tvoří 23 pacientů s průměrným vě‑
kem 65 let (rozmezí 54–75). Příčinou inkontinence byla ve 
20 případech radikální prostatektomie a v jednom případě 
TURP, transvezikální prostatektomie a protonová radioterapie. 
Předchozí radioterapii podstoupilo pět pacientů a předchozí 
antiinkontinenční operaci dva pacienti. Průměrná doba sle‑
dování byla 16,4 měsíců (rozmezí 6–25).

U jednoho pacienta došlo k technickému selhání systé‑
mu – úniku plnící tekutiny ze systému, jinak nebyly zazname‑
nány žádné komplikace léčby.

U zbylých 22 pacientů došlo ke zlepšení v 24h PWT: 
objem úniku moči se snížil v průměru ze 722 na 202 ml, 
počet použitých vložek se snížil v průměru z 4,5 na 1,9, a ve 
skóre dotazníků: zlepšení skóre otázky č. 5 dotazníku ICIQ‑UI 
v průměru z 9,4 na 3,8 a vizuální anaogové škály dotazníku 
EQ‑5D‑5L v průměru z 32 na 78. Průměrné množství tekutiny 
k adjustaci systému bylo 8,7 ml.

Závěr: Léčba mužské stresové inkontinence pomocí 
adjustabilních svěračů močové trubice VICTO a VICTO+ je 
účinnou a bezpečnou metodou. Efektivitu léčby lze v čase 
účinně zvyšovat adjustací systémů.

DLOUHODOBÉ VÝSLEDKY LÉČBY MUŽSKÉ 
STRESOVÉ INKONTINENCE POMOCÍ 
ADJUSTABILNÍHO SVĚRAČE MOČOVÉ 
TRUBICE AROYO

Zachoval R., Bartáková L., Stejskal J.
Urologická klinika 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Úvod: Cílem práce bylo vyhodnotit dlouhodobé výsled‑
ky léčby mužské stresové inkontinence pomocí adjustabilního 
svěrače močové trubice Aroyo.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Soubor 
tvoří všichni pacienti, kterým byly v období 4/2013–2/2017 
v rámci klinické studie implantovány technologicky nové 
adjustabilní svěrače močové trubice Aroyo. Hodnoceny byly:

 ◼ anamnestické údaje: věk pacientů, příčina inkontinence, 
prodělaná radioterapie, předchozí operační výkony pro 
stresovou inkontinenci a doba sledování,

 ◼ účinnost: podle 24hodinového vložkového testu (PWT) 
(celkové množství úniku) a podle dotazníků (ICIQa: škála 
0–56, ICIQb: škála 0–140 a dotazník I‑QOL: škála 22–120,

 ◼ bezpečnost: podle výskytu komplikací.
Výsledky: Soubor tvoří 35 pacientů s průměrným věkem 

67 let (rozmezí 55–77). Příčinou inkontinence byla v 31 přípa‑
dech radikální prostatektomie, ve 2 případech transvezikální 
prostatektomie a ve 2 případech TURP. Předchozí radioterapii 
podstoupilo 5 pacientů. Průměrná doba sledování byla 55 
měsíců (rozmezí 39–64).

U 11 pacientů došlo k explantaci, z toho u 4 pro protruzi 
manžety, u 4 pro infekci ovladače systému ve skrótu a u 3 pro 
technické selhání systému. K technickému selhání systému 
došlo ještě u dalších 9 pacientů, kteří si další operační řešení 
inkontinence nepřáli. K úmrtí došlo u 3 pacientů, z toho u 2 
s funkčním systémem.

Funkční výsledky byly hodnoceny u zbylých 13 pacientů 
s funkčním systémem a u 2 pacientů, kteří s funkčním systé‑
mem zemřeli: došlo ke lepšení v 24h PWT: objem úniku moči 
se snížil v průměru ze 642 na 233 ml, ve skóre dotazníku ICIQa 
došlo ke zlepšení z 26 na 12 bodů, ve skóre dotazníku ICIQb 
došlo ke zlepšení z 85 na 16 bodů a ve skóre dotazníku I‑QOL 
došlo ke zlepšení z 35 na 72 bodů.

Závěr: Přestože funkční výsledky léčby mužské stresové 
inkontinence pomocí adjustabilního svěrače močové trubice 
Aroyo jsou v dlouhodobém měřítku dobré a systém je možné 
dlouhodobě adjustovat, má tato metoda vysoký výskyt kom‑
plikací a technického selhání systému.
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ABSTRAKTA

DLOUHODOBÉ SLEDOVÁNÍ ÚSPĚŠNOSTI 
CHIRURGICKÉ LÉČBY MUŽSKÉ 
STRESOVÉ INKONTINENCE IMPLANTACÍ 
ADJUSTABILNÍ PÁSKY ATOMS

Bartáková L., Stejskal J., Zachoval R.
Urologická klinika 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Úvod: Cílem práce bylo zhodnotit funkční výsledky 
operační léčby mužské stresové inkontinence implantací 
adjustabilní pásky ATOMS (AdjustableTrans‑Obturator Male 
System) při dlouhodobém sledování.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Soubor 
tvoří všichni pacienti, kteří podstoupili na našem pracovišti 
implantaci pásky ATOMS pro stresovou inkontinenci v období 
6/2009–10/2019. Hodnoceny byly:

 ◼ objektivní parametry podle 24hodinového vložkového 
testu (PWT) – celkové množství úniku moči za den a den‑
ní počet spotřebovaných vložek,

 ◼ subjektivní parametry pomocí dotazníků – otázka č. 5 
dotazníku ICIQ‑UI (0–10), škála celkové spokojenosti do‑
tazníku EQ‑5D‑5L (0–100).

Výsledky: Soubor tvoří celkem 36 pacientů. Průměrný 
věk v době implantace pásky byl 68 let (57–85). Příčinou 
inkontinence byla u 28 pacientů RP, u 5 transvezikální 
prostatektomie a u 3 TURP. U 6 pacientů proběhla poope‑
rační radioterapie. Předchozí antiinkontinenční operaci 
postoupilo 6 pacientů. Průměrná doba sledování je 49 
měsíců (rozmezí 9–107).

Z analýzy výsledků bylo vyřazeno 9 pacientů. Explantace 
systému pro komplikace byla nutná v 6 případech. U 3 pacientů 
došlo k funkčnímu selhání systému, jedná se zejména o pacienty 
po vícečetných operacích uretry či po explantaci jiného antiin‑
kontinenčního systému. U těchto pacientů je zvažována výměna 
systému. Výsledky sledování zbylých 27 pacientů shrnuje tabulka:

Závěr: Implantace adjustabilní pásky ATOMS má při 
dlouhodobém sledování velmi dobré funkční výsledky, a to 
jak v objektivním hodnocení, tak i při posuzovaní stavu sa‑
motným pacientem.

EFEKT UMĚLÉHO SVĚRAČE AMS 800 PO 
EXPLANTACI SUBURETRÁLNÍHO SLINGU

Hradec T., Hanuš T., Pavlík I.
Urologická klinika VFN a 1. LF v Praze

Úvod: Implantace suburetrální adjustabilní pásky, která 
pomocí komprese uretry nebo repozice bulbu uretry zabra‑
ňuje mimovolnému úniku moči, je metodou volby chirurgické 
léčby stresové inkontinence u mužů. Jedním z rozšířených 
typů této pásky je adjustabilní sling Argus. Pooperační průběh 
může být komplikován infekcí implantátu či erozí uretry, což 
může vést až k explantaci celého slingu. Jednou z následných 
léčebných metod je implantace umělého svěrače AMS 800. 
Hodnotíme celkem osm pacientů, kteří pro přetrvávající 
inkontinenci moče podstoupili implantaci umělého svěrače 
AMS 800 po předchozí explantaci Argus slingu.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Na na‑
šem pracovišti jsme od roku 1992 dosud implantovali 223 
umělých svěračů AMS 800, přičemž v období od 5/2004 do 
3/2020 bylo provedeno 130 implantací AMS, z toho u osmi 
pacientů proběhla implantace po předchozí explantaci pásky 
Argus. Ani jeden z pacientů nepodstoupil před implantací 
radioterapii pánve. Sedm pacientů používalo před implantací 
AMS 800 více než osm vložek denně, jeden pacient používal 
dvě inkontinenční vložky. V době hodnocení byli všichni pa‑
cienti minimálně tři roky po implantaci s průměrnou dobou 
sledování 1 196 dní. Ve studii hodnotíme výskyt komplikací 
v průběhu celé doby sledování a efekt léčby s odstupem 
jednoho roku a tří let po výkonu.

Výsledky: Ani u jednoho z pacientů se po dobu sle‑
dování nevyskytla žádná komplikace (infekce, eroze uretry, 
mechanické selhání). Jeden rok po implantaci udávalo šest 
pacientů výborný efekt léčby s potřebou 0–1 vložky za den 
a dva pacienti používali dvě vložky denně. Tři roky po výkonu 
udávalo pět pacientů potřebu 0–1 vložky za den a tři pacienti 
používali dvě vložky denně.

Závěr: Implantace umělého svěrače AMS 800 se jeví jako 
bezpečná a efektivní léčba u pacientů po selhání předchozí 
implantace suburetrálního slingu Argus.

Funkční výsledky Průměr
Pad Wieght Test (g/den)
před operací 674,63
po operaci 186,30
zlepšení o 470,89 (69 %)
Počet vložek (ks/den)
před operací 3,81
po operaci 1,47
zlepšení o 2,21 (58 %)
Otázka č. 5 ICIQ-UI (0–10) „Do jaké míry Vás úniky moči obtěžují v každodenním životě?“
před operací 8,48
po operaci 2,85
zlepšení o 5,43 (64 %)
Škála celkové spokojenosti dotazníku EQ-5D-5L (0–100)
zlepšení o 76,04
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ABSTRAKTA

CHIRURGICKÁ TERAPIE 
POSTPROSTATEKTOMICKÉ 
INKONTINENCE MOČI (PPI)
Burešová E., Vidlář A., Študent V.
Urologická klinika LF UP a FN Olomouc

Úvod: Autoři prezentují svoje zkušenosti s adjustabilním 
transobturatorním systémem ATOMS ® (Adjustable TransOb‑
turator Male System, AMI, Vienna Austria) v terapii PPI.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Od 
3/2011 do 1/2020 bylo 60 pacientů léčeno pomocí systé‑
mu ATOMS, z toho 30 se suprapubickým a 30 pacientů se 
skrotálním portem. Před léčbou byla provedena vyšetření 
(anamnéza, 1HPT, UFM, PVR). K vyloučení striktury anasto‑
mózy a posouzení sfinkteru byla provedena cystoskopie. 
Urodynamické vyšetření bylo indikováno při podezření na 
močovou dysfunkci. Podle spotřeby vložek za den byli paci‑
enti rozděleni do tří skupin: lehká inkontinence – 1–2 vložky, 
středně těžká inkontinence – 3–4 vložky a závažná inkonti‑
nence – 5 a více vložek.

Adjustabilní titanový port systému byl implantován do 
podkoží levého podbřišku, resp. do skrota. Při hodnocení byly 
definovány stupně úspěšnosti léčby: vyléčení (bez vložky 
nebo jedna vložka „pro jistotu“), zlepšení (potřeba 1–2 vložek 
denně a redukce nejméně o 50 %). Léčba selhala, pokud přetr‑
vávala inkontinence se spotřebou vložek vyšší než dvě denně.

Výsledky: Doba sledování po implantaci byla průměr‑
ně (medián; rozmezí) 55,8 (60; 6–110) měsíců. Byli zařazeni 
pacienti se všemi stupni inkontinence: 4 (6,7 %) s lehkou, 31 
(51,6 %) se středně těžkou a 25 (41,7 %) se závažnou inkonti‑
nencí. V souboru bylo 13 (21,7 %) pacientů po radioterapii. 
Celkem 55 z 60 (91,6 %) bylo úspěšně léčeno, z toho 27 (45 %) 
pacientů bylo vyléčených a u 28 (46,6 %) bylo dosaženo zlep‑
šení. U žádného pacienta nedošlo k významnému zvýšení 
postmikčního rezidua. 

Mezi komplikace paří perineoalgie, které popisovalo 40 
(66,6 %) pacientů, a spontánně vymizely po dvou týdnech. 
U tří pacientů (5 %) byla pro infekční komplikace indikována 
explantace portu, resp. celého sytému. U 3 z 30 pacientů s no‑
vějším systémem (10 %) došlo k dislokaci portu na perinum. 

Závěr: Terapie PPI systémem ATOMS je účinná a bez‑
pečná metoda. V případě novějšího implantátu je větší riziko 
dislokace portu.
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ABSTRAKTA

NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

MORBIDITA A MORTALITA PO OTEVŘENÉ 
RADIKÁLNÍ CYSTEKTOMII S ILEÁLNÍ 
DERIVACÍ – DLOUHODOBÉ ZKUŠENOSTI 
REFERENČNÍHO PRACOVIŠTĚ

Nechanská B., Do Carmo Silva J., Brisuda A., 
Babjuk M., Jarolím L., Dušek P., Veselý Š.
Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Úvod: Radikální cystektomie je zlatým standardem 
v léčbě svalovinu infiltrujících a vysoce rizikových svalovinu 
neinfiltrujících nádorů močového měchýře. Pro svou nároč‑
nost se řadí mezi výkony s vysokou mortalitou a morbiditou. 
Cílem prezentace je zhodnotit časnou morbiditu a mortalitu 
u našich pacientů za posledních deset let pomocí retrospek‑
tivního hodnocení prospektivně evidovaných dat.

Materiál a metody/Popis klinického případu: V ob‑
dobí od 1/2008 do 7/2018 podstoupilo radikální cystektomii 
s derivací tenkou kličkou pro nemetastatický nádor močové‑
ho měchýře 391 pacientů. U pacientů jsme pooperačně hod‑
notili mortalitu a četnost a závažnost komplikací do 30. a 90. 
dne aplikací Martinových kritérií a Clavien‑Dindo klasifikace. 
Pomocí regresní analýzy jsme stanovili negativní prediktory 
morbidity a mortality.

Výsledky: Zaznamenali jsme 352 komplikací u 193 paci‑
entů (49,4 %) během 30 dnů po operaci. Nezávažné kompli‑
kace (stupeň I a II dle Clavien‑Dindo klasifikace) se vyskytly 
u 32 % pacientů, závažné (stupeň III–V) u 17,4 % pacientů. 
Následkem komplikace zemřeli čtyři pacienti do 30. dne 
(1 %). Do 90. dne po operaci jsme zaregistrovali 430 kompli‑
kací u 207 nemocných (52,9 %), z nichž 75 (19,1 %) prodělalo 
komplikaci závažnou. Mortalita do 90. pooperačního dne 
byla 1,5 %. Věk ≥ 75 let představoval jediný statisticky signi‑
fikantní prediktor mortality do 30. dne (p = 0,003) a do 90. 
dne (p = 0,01) v regresní analýze. Gastrointestinální a infekční 
komplikace zaujímaly 48 %, resp. 49 % všech komplikací do 30., 
resp. do 90. dne. Nezávislými prediktory závažných infekčních 
kompikací byly diabetes mellitus a ileální neovezika jako typ 
derivace moči (p < 0,05).

Závěr: Otevřená radikální cystektomie s derivací ileální 
kličkou je spojena s významnou morbiditou a mortalitou. 
Gastrointestinální a infekční komplikace představují nejčas‑
tější typy komplikací. U starších pacientů je vhodné pečlivě 
zvažovat indikaci s ohledem na individuální rizika.

Grantová podpora: Podpořeno projektem MZČR 
00064203.Rozvoj a standardizace techniky roboticky asisto‑
vané radikální cystektomie

ROZVOJ A STANDARDIZACE TECHNIKY 
ROBOTICKY ASISTOVANÉ RADIKÁLNÍ 
CYSTEKTOMIE
Štursa M., Zábranský I., Fejfar J.
Urologické oddělení Nemocnice AGEL Nový Jičín, a. s., Nový Jičín

Úvod: Roboticky asistovaná radikální cystektomie je 
operační metoda, u které je v současné době absence statutu 
smluvního výkonu se zdravotními pojíšťovnami. Cílem pro‑
jektu bylo odoperovat touto technikou daný počet pacientů, 
pokusit se o standardizaci techniky ve smyslu posloupnosti 
jednotlivých kroků operace a spotřeby materiálu a rovněž 
zhodnotit zadaná kritéria – krevní ztráty, operační čas, délku 
hospitalizace, chirurgické komplikace dle Clavien‑Dindo.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Projekt 
byl realizován od ledna 2017 do června 2019. Do projektu bylo 
zařazeno dle plánu celkem 15 pacientů, 12 mužů a 3 ženy, 
kteří byli odoperování danou technikou. U každého pacienta 
byly sledovány vybrané parametry jak z hlediska výkonu, tak 
z hlediska spotřeby robotických nástrojů.

Výsledky: V našem souboru bylo 12 mužů a 3 ženy. 
Nejstarší ročník 1943, nejmladší ročník 1965. U 13 pacientů 
byla jako derivace zvolena ureteroileostomie dle Brickera, u 2 
pacientů derivace dle Studera. Doba operace v rozsahu od 
250 minut po 388 minut s průměrem 314 minut. Krevní ztráty 
od 200 ml do 1 100 ml s průměrem 544 ml. Doba hospitalizace 
od 11 dnů po 36 dnů s průměrem 17,7. U čtyř pacientů byl 
nález pozitivních uzlin a následná chemoterapie, u jednoho 
adjuvantní RT. Dva pacient zmírají v relativně brzkém poope‑
račním období, další tři na progresi choroby v čase.

Závěr: Cílem projektu bylo osvojit si a v lokálním měřítku 
standardizovat techniku operace i z hlediska zejména spotře‑
by robotických nástrojů – bude prezentováno pro každého 
jednotlivého pacienta. Patologické charakteristiky tumorů, 
progrese choroby u některých pacientů po výkonu a další 
charakteristiky potvrzují závažnost choroby a nutnost včasné 
indikace k cystektomii. Roboticky asistovaná cystektomie je 
rozhodně metodou, která by měla být akceptována pojišťov‑
nami a zařazena do systému hrazených výkonů.

Grantová podpora: Interní grant společnosti AGEL – 
Rozvoj a standardizace techniky roboticky asistované radikální 
cystektomie (INT2016011).
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ABSTRAKTA

SROVNÁNÍ LAPAROSKOPICKÉ 
A ROBOTICKY ASISTOVANÉ RADIKÁLNÍ 
CYSTEKTOMIE – ZKUŠENOSTI JEDNOHO 
PRACOVIŠTĚ

Balík M., Špaček J., Hušek P., Hurtová M., 
Broďák M., Pacovský J.
Urologická klinika LF a FN, Hradec Králové

Úvod: Minimálně invazivní přístup u radikální cystek‑
tomie přináší své nesporné výhody. Jedná se však o velice 
náročný a ne zcela běžný výkon, který klade vysoké národy 
na celý operační tým. Delší operační čas zvyšuje zatížení 
operačních sálů, absence úhrady robotického výkonu po‑
jišťovnou a cena robotických nástrojů zatím silně limituje 
robotický přístup pro široké užití. 

Nicméně podobná diskuze probíhala před 10–15 lety 
i ohledně robotické prostatektomie a v dnešní době o její 
pozici na výsluní urologické operativy pochybuje málo kdo.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Autoři 
srovnávají svoje zkušenosti s laparoskopickým a robotickým 
přístupem u radikální cystektomie.

Výsledky: Od dubna 2014 do dubna 2017 bylo na našem 
pracovišti 21 laparoskopicky asistovaných radikálních cystek‑
tomií s extrakorporální konstrukcí derivace. Dvacetkrát byla 
provedena Brickerova derivace, jedenkrát pak vesica ileale 
Padovana. Po získání dostatečných zkušeností s robotickým 
systémem bylo od prosince 2017 provedeno 13 roboticky 
asistovaných cystektomií. U dvou pacientů byla současně 
provedena nefroureterektomie s ureterostomií, u jedné paci‑
entky se solitární ledvinou ureterostomie a u deseti pacientů 
intrakorporální konstrukce Brickerova konduitu. 

Byly hodnoceny onkologické a funkční parametry jed‑
notlivých variant výkonu. 

Autoři jsou si vědomi limitů tohoto srovnání. Jedná se 
o retrospektivní hodnocení, v různých časových obdobích, 
s různými standardy perioperační péče (implementace ERAS 
protokolu), vyvíjejícím se operačním postupem a zkušeností 
operatéra na relativně malém souboru pacientů.

Závěr: Podle našich limitovaných zkušeností se robo‑
tický přístup, i přes všechny výše zmíněné limitace, zdá být 
vhodnější variantou. Robotický systém na našem pracovišti 
postupně přebírá pacienty indikované k minimálně invazivní 
operativě. Zkušenost s laparoskopickým přístupem klesá. Ten 
navíc neumožňuje intrakorporální tvorbu derivace, která se 
zdá být klíčová při srovnávání výsledků na špičkových svě‑
tových pracovištích. 

V budoucnu je nutné výsledky potvrdit na větším sou‑
boru pacientů a hlavně vyřešit otázku financování.

Grantová podpora: Podpořeno projektem PROGRES 
Q40/04.

PŘEHLED VÝSLEDKŮ RADIKÁLNÍ 
CYSTEKTOMIE NA NAŠEM PRACOVIŠTI ZA 
POSLEDNÍ TŘI ROKY
Šimáčková B.1, Broul M.1, 2, Schraml J.1
1Klinika urologie a robotické chirurgie Fakulty zdravotnických 
studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Krajské 
zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z.  
2Sexuologické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad 
Labem

Úvod: Radikální cystektomie představuje standardní 
léčbu pacientů s invazivními a vybranými svalovinu neinfiltru‑
jícími nádory močového měchýře. Pokroky jak v chirurgické 
technice, anestezii, tak i pooperační péči, snižují četnost 
komplikací a umožňují operovat i nemocné ve vyšším věku. 
Primárním cílem práce bylo retrospektivně zhodnotit soubor 
dle několika vybraných parametrů.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Hodno‑
tíme soubor pacientů indikovaných k otevřené cystektomii za 
posledních 36 měsíců. Celkem jde o 56 pacientů, z čehož bylo 
14 pacientů perioperačně hodnoceno jako inoperabilních 
(25 %). Hodnocenými parametry bylo pohlaví, věk, rozsah 
výkonu, typ derivace moči, délka operace, před a pooperační 
histologie, počet odebraných a pozitivních uzlin.

Výsledky: Hodnoceno bylo 42 provedených cystektomií 
z celkových 56 pacientů. V souboru převažují muži (66 %), 
průměrný věk byl 69 let. Rozsah a typ derivace se lišil dle 
primární indikace a dalších kritérií. U 34 pacientů (81 %) byla 
provedena prostá cystektomie, u pěti (12 %) včetně nefrou‑
reterektomie a u třech (7 %) včetně ureterektomie. Derivace 
moči byla provedena dle Brickera (28), ureterocutaneostomií 
(9), neovezikou (4) či bez derivace (1). Průměrný čas operace 
byl 131 minut. Vstupní histologický rozsah nádoru byl od 
pTa po pT2, či nález dlaždicobuněčného a spinocelulárního 
nádoru. V definitivní histologii bylo stadium pTa zastiženo 
jednou, pT1 u 6 (14,3 %), pT2 u 12 (28,6 %), pT3 u 9 (21,4 %), 
pT4 u 4 (9,5 %). Dlaždicobuněčný karcinom byl zastižen u 4 
pacientů (9,5 %). Spinocelulární karcinom, přestože byl indi‑
kací ve třech případech, se v definitivní histologii našel pouze 
jednou (2,4 %).

Závěr: Soubor pacientů se v porovnání s jinými retro‑
spektivními studiemi výrazně nelišil, kromě operačního času, 
který zde byl kratší. Tento soubor považujeme za vhodný 
a dostatečně reprezentativní k dlouhodobému sledování.
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ABSTRAKTA

NAŠE TECHNIKA ROBOTICKY ASISTOVANÉ 
RADIKÁLNÍ CYSTEKTOMIE U ŽEN

Štursa M., Zábranský I., Novák J.
Nemocnice AGEL Nový Jičín, a. s., Nový Jičín

Úvod: Radikální cystektomie je standardem v léčbě in‑
vazivního karcinomu močového měchýře. S rozvojem mini‑
málně invazivních technik se roboticky asistované procedury 
dostávají do popředí v řadě chirurgických přístupů a ne jinak 
je tomu u řady urologických, převážně náročných onkologic‑
kých operací. Mezi ně patří i radikální cystektomie.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Na 
videu prezentujeme průběh operace u 43leté pacientky 
s infiltrujícím karcinomem močového měchýře (histologicky 
se sarkomatoidní složkou). Roboticky asistovaná radikální 
cystektomie u žen (přední exenterace) je provedena na pří‑
stroji poslední generace DaVinci Xi. Průběh je rozfázován do 
tří základních fází:

 ◼ fáze rozšířené pánevní lymfadenektomie,
 ◼ fáze resekční – cystektomie, hysterektomie, adnexekto‑

mie a resekce přední poševní stěny,
 ◼ fáze rekonstrukce – v tomto případě kompletní intrakor‑

porální konstrukce ortotopické neoveziky dle Studera.

Výsledky: Délka výkonu 475 minut, krevní ztráty 600 ml.
Histologicky: sarkomatoidní uroteliální karcinom pT2a 

pN0 (21 uzlin negat.), R0 resekce.
Komplikace – pooperačně paralýza střevní, přechodné 

zavedení nasogastrální sondy. Propuštěna 15. pooperační 
den.

Závěr: Radikální cystektomie je náročná procedura za‑
tížena vysokou morbiditou, mnohdy i mortalitou a kvalita 
chirurgického výkonu je principiální a kritická pro její úspěch. 
Roboticky asistovaná radikální cystektomie je ve většině 
parametrů plně srovnatelná s otevřenou radikální cystek‑
tomií. A právě potenciální snížení morbidity a zlepšení fáze 
rekonvalescence je hlavním benefitem robotické procedury. 
Z literatury by další výhodou měly být nižší krevní ztráty 
a potřeby krevních transfuzí, zkrácení doby hospitalizace. 
Nevýhody jsou především delší operační čas a vyšší náklady. 
Roboticky asistovaná radikální cystektomie je bezpečná pro‑
cedura srovnatelná s otevřenou cystektomií hlavně ve smyslu 
onkologických výsledků, s řadou benefitů, ale i nevýhod. 
Nicméně platí dvojnásob, že výběr metody neovlivňuje závěry 
a výsledky tak signifikantně, jako kvalita chirurga samotného.

PEROPERAČNÍ VYUŽÍTÍ 
LYMFOSCINTIGRAFIE U RADIKÁLNÍ 
CYSTEKTOMIE – DOSAVADNÍ 
ZKUŠENOSTI

Nekula M., Veselý Š., Brisuda A., Babjuk M.
Urologická klinika 2. LF a FN Motol, Praha

Úvod: V naší práci jsme sledovali možnosti využíti per‑
operační detekce sentinelové uzliny a spádových lymfatic‑
kých uzlin za užítí radiofarmaka během radikální cystektomie. 
Tato metoda užívána v urologii v léčbě karcinomu penisu 
či prostaty nemá doposud své zastoupení v léčbě nádorů 
močového měchýře.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Celkem 
jsme tuto metodu použili u 11 pacientů, kteří podstoupili 
radikální cystektomii s pánevní lymfadenektomií. Před sa‑
motným výkonem byla provedena cystoskopie s instilací 2 ml 
radiofarmaka 99 mTc‑nanokoloidu o celkové aktivitě 75 MBq 
ve 4–8 frakcích peritumorózně. Následoval bezprostředně 
operační výkon, kdy operatér provedl cystektomii a následně 
standardní oboustrannou lymfadenektomii z oblasti společ‑
ných, vnitřních a vnějších ilických cév a obturatorní fossy. Veš‑
kerá odstraněná lipolymfatická tkáň byla přeměřena ex vivo 
pomocí gamma sondy a byla zaznamenána její aktivita. Po 
dokončení lymfadenektomie byla sondou změřena oblast vel‑
kých cév a odstraněna reziduální tkáň s pozitivním signálem.

Výsledky: Náš soubor zahrnuje 9 mužů a 2 ženy, u kte‑
rých byla provedena standardní radikální cystektomie s pá‑
nevní lymfadenektomií, medián věku našich pacientů byl 67 
let. Definitivní histologie prokázala uroteliální karcinom ve 
všech případech, histopatologický staging pTis‑1 (9 %), pT1–3 
(27 %), pT2–5 (45 %), pT3–1 (9 %) a pT4–1 (9 %). Lymfatické uzli‑
ny byly nalezeny u všech pacientů, celkem bylo odstraněno 
92 uzlin. U třech pacientů v souboru byly nalezeny metastázy 
v lymfatických uzlinách, tyto uzliny byly odstraněny v rámci 
standardní lymfadenektomie. Ze všech vyšetřovaných uzlin 
bylo celkem 36 uzlin lymfoscintigraficky aktivních (33,12 %). 
V reziduální tkáni, která byla odstraněna po lymfadenektomii 
bylo celkem pět uzlin aktivních (4,6 %), žádná neobsahovala 
metastázu.

Závěr: Metoda peroperační lymfoscintigrafie je využi‑
telná u radikální cystektomie. Zásadním způsobem nepro‑
dlužuje operační čas a je bezpečná. Z našich dosavadních 
zkušeností vyplývá, že tato metoda může napomoct odhalit 
reziduální uzliny po lymfadenektomii, a tím snad i zlepšit 
dlouhodobé přežití pacientů.

Grantová podpora: Vznik práce nebyl žádným způso‑
bem podporován.
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ABSTRAKTA

KONVERZE KONTINENTNÍ DERIVACE 
NA KONDUIT RETUBULARIZACÍ STĚNY 
NEOVEZIKY
Hulová M., Staník M., Macík D., Doležel J.
Masarykův onkologický ústav Brno

Úvod: Cystektomie s ortotopickou močovou derivací je 
běžně prováděná u pacientů s nádory močového měchýře, 
méně často u intersticiální cystitidy, při nálezu kontrahova‑
ného měchýře po radioterapii pánve nebo u neurogenního 
měchýře. V některých situacích vyvstane nutnost konverze 
ortotopického rezervoáru na jiný typ derivace, nejčastěji na 
ileální konduit (ureteroileostomii).

Materiál a metody/Popis klinického případu: Uvá‑
díme dva případy konverze z ileální neoveziky na konduit 
s využitím střevního segmentu z původní derivace. V prvním 
případě se jednalo o pacientku léčenou pro adenokarcinom 
děložního čípku konkomitantní chemoradioterapií, u které 
byla pro nález centrální recidivy provedena přední exenterace 
s konstrukcí ileální neoveziky. Při sledování trpěla postaktinic‑
kou proktitidou a inkontinencí, proto byla doplněna zadní 
exenterace a konverze derivace. 

Ve druhém případě se jednalo o pacienta s uroteliálním 
karcinomem močového měchýře po radikální cystektomii 
s ileální neovezikou, u kterého došlo k recidivě v uretře s nut‑
ností uretrektomie a konverze derivace. 

V obou případech se jednalo o ortotopickou neoveziku 
dle Studera, u které bylo možné zachovat aferentní kličku 
s močovody pro vytvoření konduitu.

Závěr: V případě nutnosti konverze kontinentní derivace 
na ileální konduit lze s výhodou využít materiál ilea z původní 
derivace a jeho retubularizací získat požadovanou délku. Lze 
se tak vyhnout dalšímu zkrácení střeva, nové střevní anasto‑
móze nebo reimplantaci močovodů.

BEZPEČNOST A EFEKTIVITA 
INTRAVEZIKÁLNÍ APLIKACE ALFAH1 
PŘI LÉČBĚ UROTELIÁLNÍHO KARCINOMU 
MOČOVÉHO MĚCHÝŘE PŘED TUR: 
RANDOMIZOVANÁ, PROSPEKTIVNÍ, 
PLACEBEM KONTROLOVANÁ STUDIE 
FÁZE I/II
Brisuda A.1, Háček J.2, Horňák J.1, Novotná H.1, 
Svanborg C.3, Babjuk M.1
1Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 
2Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, 
Praha 
3Oddělení mikrobiologie, imunologie a glykobiologie, Institut 
laboratorní medicíny, Univerzita Lund, Švédsko

Úvod: AlfaH1 je komplex alfa‑laktalbuminu a kyseliny 
olejové (alfa1‑oleát či alfaH1) s širokým protinádorovým 
účinkem. Současná intravezikální léčba nádorů je efektivní, 
nicméně její toxicita je signifikantní a aktuálně je omezena 
dostupnost Mitomycinu C a BCG. Cílem studie bylo zhodnotit 
toxicitu, tolerabilitu a protinádorový účinek intravezikálně 
aplikovaného alfaH1 u pacientů s uroteliálním nádorem (UK) 
močového měchýře.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Ran‑
domizovaná, prospektivní, placebem kontrolovaná, dvojitě 
zaslepená studie proběhla na našem pracovišti v období 
6/2018–7/2019. Celkem bylo zařazeno 40 pacientů (12 žen a 28 
mužů) s endoskopicky verifikovaným papilárním nádorem 
močového měchýře, kteří byli randomizováni do ramene 
s alfaH1 (20) a placebem (20). Každému pacientovi bylo po‑
dáno neoadjuvantně šest instilací v průběhu 22 dnů před 
transuretrální resekcí (TUR). Před a po každé instilaci byla ode‑
brána moč. Před instilacemi a před TUR byly pořízeny kvalitní 
fotografie endoskopických nálezů. Při TUR byla získána mimo 
nádorovou tkáň také zdravá sliznice. Hodnotili a porovnali 
jsme nežádoucí účinky do 30 dnů po TUR, protinádorový 
efekt alfaH1 v moči a ve tkáni a velikost nádoru.

Výsledky: Během instilací jsme nezaznamenali žádné 
vedlejší účinky spojené s medikací a komplikace spojené 
s podáním léku se nelišily od placeba. Při aplikaci alfaH1 
jsme detekovali signifikantně vyšší protinádorové účinky, a to 
v uvolňování nádorových buněk do moči (p < 0,0001), uvolňo‑
vání částí nádoru do moči (p < 0,0001), vyšší podíl apoptózy 
v nádorové tkáni definované barvením TUNEL (p = 0,002) 
a vychytávání alfH1 v nádoru ve srovnání se zdravou sliznicí 
(p < 0,0001). Při nezávislém hodnocení fotografií odborníkem 
v endourologii bylo zaznamenáno signifikantní zmenšení 
nádorů při podání alfaH1 (p < 0,04).

Závěr: AlfaH1 představuje nový přístup v léčbě UK mo‑
čového měchýře. V této studii jsme demonstrovali jeho vý‑
znamný protinádorový efekt bez klinicky relevantní toxicity. 
Výsledky jsou důležitým podkladem pro další klinické studie.

Grantová podpora: Projekt byl podpořen granty společ‑
nosti Hamlet Pharma a Švédskou onkologickou společností.
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VYŠŠÍ VĚK – RIZIKOVÝ FAKTOR SELHÁNÍ 
BCG INTRAVEZIKÁLNÍ IMUNOTERAPIE

Hušek P., Pacovský J., Broďák M.
Urologická klinika FN a LF UK Hradec Králové

Úvod: BCG (Bacillus Calmette‑Guérin) je oslabené myko‑
bakterium původně vyvinuté jako vakcinace proti tuberkuló‑
ze. Při intravezikální aplikaci této vakcíny byl prokázán proti‑
nádorový efekt se signifikantním snížením pravděpodobnosti 
progrese onemocnění u pacientů s high grade NMIBC (Non 
Muscle Invasive Bladder Cancer) a CIS (Carcimoma In Situ) po 
kompletní endoresekci tumoru (TURT). Cílem naší práce byla 
otázka, zda vyšší věk pacientů může být jeden z predikujících 
faktorů selhání BCG léčby.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Retro‑
spektivně jsme zhodnotili data 82 pacientů s povrchovým 
high grade karcinomem močového měchýře (Ta, T1, CIS), kteří 
prodělali instilační BCG terapii po kompletní endoresekci tu‑
moru na našem pracovišti mezi lety 2001–2017. Základní sou‑
bor byl rozdělen dle věku (cut‑off 70 let) do dvou podskupin. 
V obou skupinách byl následně porovnán poměr pacientů 
s dobrou odpovědí (BCG úspěch) a se selháním léčby (BCG 
selhání). Do skupiny BCG úspěch byli zařazeni pacienti bez 
recidivy high grade kacinomu či CIS po dobu sledování. Do 
skupiny pacientů s BCG selháním byli zařazeni pacienti, kde 
došlo buď k rekurenci high karcinomu či CIS bez ohledu na 
rozsah recidivy. Doba sledování pacientů byla 2 až 13 roků.

Výsledky: Vstupní kritéria splňující zařazení do studie 
splnilo 66 pacientů. Následně byli pacienti rozděleni dle věku 
a úspěchu či selhání léčby. V celém souboru bez ohledu na 
věk byl BCG úspěch pozorován u 45 (68 %) pacientů, selhání 
BCG léčby bylo u 21 (32 %) pacientů. Medián našeho souboru 
pacientů byl 67 let. Při cut‑off 70 let byla prokázána statisticky 
signifikantní souvislost selhání BCG léčby s věkem pacienta 
(p = 0,019).

Závěr: V našem souboru pacientů byl vyšší věk pacientů 
prokázán jako rizikový faktor pro selhání BCG léčby.

Grantová podpora: Progres Q40/04.

STANOVENÍ PD-L1 U UROTELIÁLNÍCH 
NÁDORŮ, PRVNÍ KROK K PRECIZNÍ 
UROONKOLOGII
Matoušková M. 1, 2, Büchler T.2, Skálová J.2

1Urocentrum, Praha 
2Onkologická klinika TN a 1. LF UK, Praha

Úvod: Do léčby nádorů z urotelu, především pokroči‑
lých, umožňují regulační autority začlenit imunoonkologické 
režimy založené na inhibici kontrolních bodů (checkpoint 
inhibitors – CPI), především na blokádě receptoru PD‑1. Ak‑
tivace PD‑1 přispívá k anergii a vyčerpání T‑lymfocytů, tedy 
k inhibici jejich dlouhodobé protinádorové aktivity. Tuto 
aktivitu je možné obnovit nebo stimulovat inhibicí interak‑
ce mezi receptorem PD‑1 na lymfocytech a jeho ligandem 
PD‑L1, který se nachází na nádorových buňkách a některých 
buňkách infiltrujících nádor.

Materiál a metody/Popis klinického případu: V sou‑
časné době není dořešena otázka rutinního testování predik‑
tivního markeru kontrolního bodu PD‑1/PD‑L1. V léčbě NSCLC, 
ZN prsu a nově i u UC pacientů nevhodných k léčbě cDDC 
je vyžadováno testování prediktivního markeru v nádorové 
tkáni. Zatím jediným obecně přijatým prediktivním markerem 
kontrolního bodu PD‑1/PD‑L1 je exprese PD‑L1 v nádorové 
tkáni zjištěná pomocí imunohistochemie. Pro stanovení PD‑1 
pozitivity je možno využívat více protilátek v závislosti na 
volbě CPI, úskalí tkví v tom, že pro každý CPI existuje jiný 
skórovací systém a jiná hranice pozitivity.

Výsledky: Vyšetřili jsme u 11 pacientů s nádory z urotelu 
expresi PD‑1 pomocí protilátky SP142. Léčba atezolizumabem 
byla podávána nezávisle na výsledku testování.

Hodnotitelných bylo všech 11 vzorků. Pouze u dvou 
pacientů byla exprese PD‑1 pozitivní. Ačkoliv není u před‑
léčených pacientů pro zahájení léčby CPI stanovena povin‑
nost testování, doba odpovědi u negativních nemocných se 
pohybovala mezi 3–7 měsíci, dva pacienti s pozitivní expresí 
dosáhli odpovědi v řádu měsíců, jeden pokračuje nyní po 51 
cyklu atezolizumabu.

Závěr: Stanovení prediktivních markerů bude při drahé 
léčbě jistě jedním z důležitých vodítek při jejím zahájení, např. 
u pembrolizumabu či atezolizumabu, a ukazuje směr k pre‑
cizní uroonkologii. Přes první výsledky jsme stále na začátku. 
Pokračuje hledání spolehlivých markerů nejen v oblasti UC, 
ale i u dalších urogenitálních malignit, např. spojených s po‑
ruchou homologní rekombinace u ZN prostaty a možností 
léčby PARP inhibitory.
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LAPAROSKOPICKÁ EXSTIRPACE 
TUMORU URACHU

Balík M., Giblo V., Pacovský J.
Urologická klinika LF a FN, Hradec Králové

Úvod: Nádory urachu patří mezi extrémně vzácné ma‑
lignity. Jejich incidence se pohybuje kolem jednoho případu 
na milion obyvatel a rok. Představuje 0,2 % nádorů močového 
měchýře a v 90 % se jedná o adenokarcinom. Léčba je chi‑
rurgická a zásadním prognostickým faktorem je negativní 
chirurgický okraj.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Prezen‑
tujeme případ mladé ženy (*1972) s anamnézou iritačních 
mikčních obtíží a makroskopické hematurie přetrvávající po 
opakované antibiotické léčbě. Cystoskopicky byl verifikován 
tumor ve vrcholu močového měchýře, který byl následně 
transuretrálně resekován. Histologicky byl verifikován ade‑
nokarcinom. Na stagingovém CT byl potvrzen cystický tumor 
vyklenující se z vrcholu močového měchýře, bez suspekce na 
metastatický proces. 

V našem videu prezentujeme laparoskopickou resekci 
tumoru urachu s využitím současné cystoskopické kontroly. 

Výkon trval 102 minut, krevní ztráta byla zanedbatelná, 
invaze do střevní kličky nebyla potvrzena. Sutura byla pro‑
vedena Vloc© stehem ve dvou vrstvách. Permanentní mo‑
čový katétr byl ponechán sedm dní, před jeho extrakcí byla 
povedena cystografie vylučující urinózní leak. Histologicky 
se jednalo o středně diferencovaný adenokarcinom střev‑
ního typu splňující kritéria nádoru urachu bez pozitivního 
chirurgického okraje.

V současnosti je pacientka tři měsíce po výkonu bez iri‑
tačních mikčních obtíží, bez hematurie, bez známek recidivy 
onemocnění.

Závěr: Laparoskopický přístup se zdá být vhodnou mi‑
nimálně invazivní metodou volby.

Grantová podpora: Podpořeno projektem PROGRES 
Q40/04.

VÝZNAM VYBRANÝCH MOČOVÝCH 
MARKERŮ V NEINVAZIVNÍ DETEKCI 
KARCINOMU MOČOVÉHO MĚCHÝŘE
Šlemendová M.1, Hořínek A.2, Šantorová Š.2, 
Pešl M.1, Kalousová M.3, Soukup V.1
1Urologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze 
2Ústav biologie a lékařské genetiky 1. LF UK a VFN v Praze 
3Ústav lékařské biochemie a lab. diagnostiky 1. LF UK a VFN 
v Praze

Úvod: Cílem našeho pilotního projektu je určit diagnos‑
tickou přesnost vybraných močových markerů v neinvazivní 
detekci karcinomu močového měchýře.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Do 
studie bylo zařazeno 49 pacientů, z toho 25 pacientů s cys‑
toskopicky potvrzeným karcinomem močového měchýře 
před plánovanou transuretrální resekcí a 24 zdravých pacientů 
v kontrolní skupině. Ve skupině pacientů s nádorem močové‑
ho měchýře bylo 17 pacientů s primozáchytem uroteliálního 
karcinomu močového měchýře a 8 s recidivou. Testovali jsme 
marker Bladder EpiCheck, založený na hodnocení metyla‑
ce DNA v moči a 10 dalších diagnostických proteinových 
markerů stanovovaných metodou ELISA, mezi které patřily 
L1CAM, CA9, mesothelin, midkine, hepsin, kallikrein‑6, TGM‑2, 
ALDH1A1, EpCAM, CD44. Tyto výsledky byly porovnávány 
s diagnostickou přesností standardního močového markeru – 
močovou cytologií.

Výsledky: Senzitivita a specificita močové cytologie (PAP 
I–II vs. III–V) dosahovala v našem souboru hodnot 52 % a 91 %. 
Test Bladder Epicheck dosahoval srovnatelných výsledků se 
senzitivitou a specificitou 52 % a 92 %, velikost plochy pod 
křivkou (AUC) pro tento marker byla 0,87. Významně vyšší 
močová hladina u pacientů s tumorem byla ještě zjištěna 
u těchto markerů: CA9 (AUC 0,82), Midkine (AUC 0,76) a Hep‑
sin (AUC 0,70).

Závěr: Diagnostický test Bladder EpiCheck měl v našem 
souboru srovnatelnou diagnostickou přesnost jako močová 
cytologie. V neinvazivní detekci karcinomu močového mě‑
chýře se v rámci pilotního projektu zdály být ještě použitelné 
proteinové markery CA9, Midkine, Hepsin.

Grantová podpora: Práce byla podpořena projektem 
RVO‑VFN64165.
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NÁDORY PROSTATY

PRIMÁRNÍ STAGING U PACIENTŮ 
S INTERMEDIATE A HIGH-RISK 
KARCINOMEM PROSTATY POMOCÍ 
68GA-PSMA-11 PET/MRI

Sedláčková H.1, Dolejšová O.1, Ferda J.2, 
Ferdová E.2, Baxa J.2, Hes O.3, Pivovarčíková K.3, 
Kučera R.4, Topolčan O.4, Hora M.1
1Urologická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň 
2Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň 
3Šiklův ústav patologie, Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň 
4Laboratoř imunochemické diagnostiky, Fakultní nemocnice 
Plzeň, Plzeň

Úvod: Ligand prostatického specifického membráno‑
vého antigenu – PSMA‑11 značený 68Galliem pro hybridní 
zobrazování, jako je PET/MRI nebo PET/CT, vstoupil celo‑
světově do praxe se slibnými výsledky. Prezentujeme první 
zkušenosti v rámci primárního stagingu u pacientů s inter‑
mediate a high‑risk karcinomem prostaty, kteří podstoupili 
radikální prostatektomii.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Od 
1/2018 do 4/2020 bylo provedeno 68Ga‑PSMA‑11 PET/MRI 
u 76 pacientů, kteří následně podstoupili laparoskopickou 
radikální prostatektomii (LRP). Indikací k pánevní lymfade‑
nektomii (pLDN) byl pozitivní výsledek na 68Ga‑PSMA‑11 
PET/MR (cN1) nebo riziko postižení lymfatických uzlin ≥ 7 % 
dle Briganti nomogramu 2018. K doplnění stagingu pomocí 
68Ga‑PSMA‑11 PET/MRI byli indikováni pacienti s interme‑

diate a high‑risk karcinomem prostaty (GS ≥ 7, cT3, PSA 
≥ 20 ng/ml, PHI ≥ 100). Medián PSA byl 9,71 ng/ml a medián 
PHI94,5. Provedení pLDN bylo modifikováno dle výsledků 
68Ga‑PSMA‑11 PET/MRI, medián odstraněných uzlin byl 12. 
Patologická TNM klasifikace byla porovnána s klinických 
stagingem.

Výsledky: Z celkového počtu 76 pacientů byla pLDN 
provedena u 53 pacientů (69,7 %). Dle 68Ga‑PSMA‑11 PET/MRI 
bylo 35 pacientů klasifikováno do kategorie cT3. Při srovnání 
s definitivní histologií došlo u 12 (34 %) pacientů k nadhod‑
nocení T stagingu, tito pacienti byli histologicky verifikováni 
jako pT2(a‑c). Jedenáct pacientů (14,5 %) bylo hodnoceno 
jako cN1, metastázy do lymfatických uzlin byly histologicky 
ověřeny pouze u dvou pacientů (18 %) – cN=pN. Zatímco dva 
pacienti byli negativní stran uzlinového postižení na 68Ga‑
‑PSMA‑11 PET/MRI, histologicky byly verifikovány metastázy 
do lymfatických uzlin – cN≠pN, jednalo se o mikrometastázy 
(≤ 5 mm).

Závěr: 68Ga‑PSMA‑11 PET/MRI je slibným zobrazovacím 
vyšetřením ke zhodnocení onemocnění komplexně, v rámci 
celého TNM stagingu a tak nápomocný ke zvolení správné 
terapeutické strategie. Nicméně v detailnějším zobrazení, 
zejména extrakapsulární invaze nebo v detekci metastáz do 
lymfatických uzlin došlo v našem souboru k nadhodnocení 
nálezů. 

Důležitým krokem je zpětné porovnání intenzity radio‑
farmaka na PET/MRI s definitivními patologickými nálezy.

Grantová podpora: MH‑DRO (Faculty Hospital in 
Pilsen – FNPl, 00669306) protokol EudraCT No: 2017–004128–
32, Sponsor‘s Protocol Code Number KZM‑PSMA‑01.
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ABSTRAKTA

DIAGNOSTICKÝ ALGORITMUS 
KARCINOMU PROSTATY – OD PRVNÍ 
STRATIFIKACE PACIENTA 
PO ROZHODNUTÍ O KONEČNÉ LÉČBĚ

Sedláčková H.1, Dolejšová O.1, Ferda J.2, 
Ferdová E.2, Baxa J.2, Hes O.3, Kučera R.4, 
Fuchsová R.4, Topolčan O.4, Hora M.1
1Urologická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň 
2Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň 
3Šiklův ústav patologie, Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň 
4Laboratoř imunochemické diagnostiky, FN Plzeň

Úvod: Diagnostika karcinomu prostaty (KP) je založena 
na hladině PSA, zobrazovacích vyšetření a histologické ve‑
rifikaci. Rozhodli jsme se vytvořit diagnostický algoritmus 
vedoucí od počáteční stratifikace pacienta ke konečnému 
rozhodnutí o léčbě s použitím nejnovějších metod, jako je 
index zdraví prostaty (PHI), 3T mpMRI, 68Ga‑PSMA‑11 PET/
MRI a cílená biopsie prostaty pomocí softwarové fúze MR/
TRUS (MRI‑TBx) (Obr. 1).

Materiál a metody/Popis klinického případu: Prv‑
ním krokem je rozdělení pacientů do tří skupin podle 
hladiny PSA a PHI. Druhým krokem je provedení 3T mpMRI 
k lokalizaci suspektní léze. U vybrané skupiny pacientů je 

provedeno 68Ga‑PSMA‑11 PET/MRI v rámci komplexního 
stagingu. 

Uprostřed algoritmu je biopsie prostaty, MRI‑TBx v kom‑
binaci se systematickou biopsií k určení rozsahu tumoru 
a naplánování operace. 

U high‑risk nebo lokálně pokročilého KP je doplněn staging 
pomocí 68Ga‑PSMA‑11 PET/MRI, v rámci klinické studie.

Výsledky: Cut off hladiny PHI jsou stanoveny na zá‑
kladě našich zkušeností u pacientů po radikální prostate‑
ktomii. Od 1/2013 do 12/2019 bylo vyšetřeno a následně 
operováno 787 pacientů. Bylo stanoveno konečné Glea‑
son skóre. Hodnoty PHI byly porovnány s definitivním 
stagingem a gradingem. Od roku 2012 je 3T MRI na našem 
pracovišti prováděna jako standardní zobrazovací metoda 
k detekci suspektních lézí, a tím snížení over diagnostiky 
KP. Od 1/2018 do 2/2020 podstoupilo 150 pacientů 68Ga‑
‑PSMA‑11 PET/MRI v rámci komplexního stagingu. MRI‑
‑TBx bylo vyšetřeno 450 pacientů od 1/2017 do 12/2019. 
Celý diagnostický algoritmus je proto založen na našich 
výsledcích, zkušenostech a znalostech.

Závěr: Tento diagnostický algoritmus KP s použitím po‑
kročilých diagnostických technik nám umožňuje zrychlení 
a zpřesnění jak diagnostiky, tak léčby pacientů s KP.

Na základě provedených výsledků algoritmus průběžně 
ověřujeme a upravujeme.

Grantová podpora: MH‑DRO (Faculty Hospital in 
Pilsen – FNPl, 00669306).

PSA < 4 + PHI < 40

PSA > 4 
PSA 2,5–4 + PHI > 40

sledování NEGATIVNÍ
+ mpMRI negativní

PSA ≥ 20
PHI ≥ 100

3T mpMRI
Biopsie systematické +

softwarovou fúzí 
MRI/TRUS

PCa GS ≥ 7
+ mpMRI 

≥ cT3a

PCa GS ≤ 7 +
mpMRI ≤ cT2

PCa GS ≥ 8

ROZHODNUTÍ 
O LÉČBĚ

68Ga–PSMA–11 PET MRI

Obr. 1. Diagnostický algoritmus u suspektního karcinomu prostaty
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ABSTRAKTA

CHARAKTERISTIKA NÁDORŮ 
LOKALIZOVANÝCH MIMO PERIFERNÍ 
ZÓNU PROSTATY PŘI FÚZNÍ BIOPSII 
PROSTATY

Čapoun O.1, Lambert L.2, Řezáč J.1, Sobotka R.1, 
Hanuš P.2, Černý V.2, Macová I.2, Burgetová A.2, 
Hanuš T.1
1Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze 
2Radiodiagnostická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Úvod: Před zařazením multiparametrické magnetic‑
ké rezonance (mpMRI) prostaty do algoritmu diagnostiky 
karcinomu prostaty (KP) byl výskyt nádoru mimo periferní 
zónu (PZ) považován za velmi vzácný. Cílem naší práce je 
porovnání klinicko‑patologických vlastností nádorů lokali‑
zovaných mimo PZ s nádory v PZ zjištěných při fúzní biopsii 
prostaty (FBP).

Materiál a metody/Popis klinického případu: Od 
04/2018 do 04/2020 jsme provedli celkem 335 FBP. Všichni 
pacienti podstoupili 3T mpMRI prostaty. Zaznamenali jsme 
běžné klinické parametry, klasifikaci maximálně dvou lézí po‑
dle Prostate Imaging‑Reporting and Data System (PI‑RADS), 
jejich lokalizaci a velikost. Hodnotili jsme histologii zvlášť 
z každé bioptované léze. Za signifikantní (sKP) jsme považo‑
vali KP s Gleasonovým skóre > 3+3 (Grade group > 1). Rozdíly 
v klasifikaci lézí podle PI‑RADS, jejich umístění a klinických 
nebo histologických parametrech mezi lézemi lokalizovanými 
v PZ a mimo PZ jsme porovnali pomocí Fischerova nebo 
Mann‑Whitneyova testu.

Výsledky: Cíleně jsme bioptovali 447 lézí suspektních 
dle mpMRI. Pouze v PZ bylo popsáno 191 ložisek u 158 pa‑
cientů, pouze mimo PZ jsme popsali 154 lézí u 126 mužů 
a v 51 případech bylo jedno ložisko popsáno v PZ a jed‑
no v jiné oblasti. Léze v PZ měly významně vyšší PI‑RADS 
(p = 0,0330) a byly menší (p < 0,0001). Neprokázali jsme rozdíl 
mezi lézemi v PZ a v jiných lokalizacích v pozitivitě nálezu per 
rectum (p = 0,2325), v hodnotě prostatického specifického 
antigenu (PSA) (p = 0,0710), poměru volného a vázaného PSA 
(p = 0,5042), Prostate Health Indexu (p = 0,2033) ani v záchytu 
jakéhokoli KP (p = 0,2220) nebo sKP (p = 0,1301). Pozitivní ná‑
lez na transrektální sonografii (TRUS) byl častější u lézí v PZ 
(p = 0,0249). Léze viditelné v PZ na mpMRI byly také častěji 
patrné na TRUS (p = 0,126).

Závěr: Suspektní ložiska dle mpMRI mimo PZ jsou obec‑
ně větší a mají nižší PI‑RADS klasifikaci ve srovnání s ložisky 
v PZ. Četnost záchytu KP (včetně signifikantního) v PZ a mimo 
ni se však při FBP neliší.

Grantová podpora: Práce byla podpořena projektem 
MZ ČR RVO–VFN64165.

VLIV ZKUŠENOSTI RADIOLOGA NA 
DETEKCI KARCINOMU PROSTATY PŘI 
MRI/TRUS CÍLENÉ BIOPSII PROSTATY
Adamcová V.1, Stejskal J.1, Paulová S.1, 
Záleský M.1, Pavličko A.2, Rýznarová Z.2, 
Votrubová J.2, Malý R.3, Zachoval R.1
1Urologická klinika 3. LF a Thomayerovy nemocnice, Praha 
2Radiodiagnostické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha 
3Ústav patologie a molekulární medicíny 
3. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Úvod: Vyhodnotit záchyt karcinomu prostaty (PCa) 
v ložiscích popsaných na mpMRI radiology s různou mírou 
zkušeností.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Soubor 
zahrnuje 570 pacientů indikovaných k biopsii prostaty pro 
elevaci PSA. Všichni pacienti před biopsií podstoupili mpMRI 
(1,5T, endorektální cívka) na našem pracovišti. mpMRI byla 
popsána dle systému PIRADS v2 třemi radiology s různým 
počtem vyhodnocených mpMRI v souboru. 

U pacientů s negativním nálezem mpMRI byla provedena 
pouze systematická biopsie. V případě suspektního nálezu 
(PIRADS ≥ 3) na mpMRI byla provedena softwarová mpMRI/
TRUS fúzí naváděná transrektální biopsie prostaty (v průměru 
tři cílené vzorky na pacienta). Porovnali jsme detekci PCa, 
klinicky signifikantního PCa (csPCa; ISUP > 1) a klinicky nesig‑
nifikantního PCa (nsPCa) v jednotlivých PIRADS kategoriích 
celkově i pro každého radiologa.

Výsledky: Průměrný věk pacientů byl 63 let (31–81), 
průměrné PSA 8,46 ng/ml (0,48–72), průměrná hodnota PHI 
52,2 (15–317). 

U 94 pacientů byla mpMRI popsána jako negativní, u 476 
pacientů bylo celkem popsáno 722 lézí PIRADS 3–5. Radio‑
log č. 1 popsal 177 mpMRI, radiolog č. 2 popsal 316 mpMRI 
a radiolog č. 3 popsal 77 mpMRI. 

Detekce PCa, csCPa a nsPCa pro každé pozitivní ložisko 
v závislosti na popisujícím radiologovi a celkové výsledky 
našeho pracoviště jsou prezentovány v tabulce. V případě 
negativního nálezu na mpMRI je pro absenci ložisek hodno‑
cen pouze počet pacientů.

Závěr: V našem souboru radiolog s nejvyšším počtem 
popsaných mpMRI vykazoval nejlepší výsledky detekce PCa 
i csPCa v závislosti na zvyšujícím se PIRADS skóre. Interní 
analýza dat by měla být nezbytnou součástí zpětné vazby na 
pracovišti rutinně provádějící MRI/US cílené biopsie.
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MRI negat. PIRADS 3 PIRADS 4 PIRADS 5
Celkem: 570 
pacientů
Počet pacientů/
ložisek

94
16,5 %
76

405
343

258
168

59
12

Negativní 
histologie

80,9 %
18

84,7 %
62

65,1 %
90

20,3 %
47

Celkem 19,1 %
11

15,3 %
38

34,9 %
65

79,7 %
45

PCa csPCA 11,7 %
7

9,4 %
24

25,2 %
25

75,3 %
2

nsPCa 7,4 % 5,9 % 9,7 % 3,4 %
Radiolog č. 1: 316 pacientů
Počet pacientů/
ložisek

46
14,6 %
37

249
205

121
68

35
4

Negativní 
histologie

80,4 %
9

82,3 %
44

56,2 %
53

11,4 %
31

Celkem 19,6 %
5

17,7 %
27

43,8 %
44

88,6 %
29

PCa csPCA 10,9 %
4

10,8 %
17

36,4 %
9

82,9 %
29

nsPCa 8,7 % 6,8 % 7,4 % 5,7 %
Radiolog č. 2: 177 pacientů
Počet pacientů/
ložisek

26
14,7 %
24

77
73

125
92

24
8

Negativní 
histologie

92,3 %
2

94,8 %
4

73,6 %
33

33,3 %
16

Celkem 7,7 %
2

5,2 %
4

26,4 %
18

66,7 %
16

PCa csPCA 7,7 %
0

5,2 %
0

14,4%
15

66,7 %
0

nsPCa 0 % 0 % 12 % 0 %
Radiolog č. 3: 77 pacientů
Počet pacientů/
ložisek

22
28,6 %
15

79
65

12
8

0
0 %
0

Negativní 
histologie

68,2 %
7

82,3 %
14

66,7 %
4

0 %
0

Celkem 31,8 %
4

17,7 %
7

33,3 %
3

0 %
0

PCa csPCA 18,2 %
3

8,9 %
7

25 %
1

0 %
0

nsPCa 13,6 % 8,9 % 8,3 % 0

HODNOCENÍ PROVEDITELNOSTI 
A PŘÍNOSU MRI/TRUS FÚZNÍ 
TRANSPERINEÁLNÍ FREEHAND BIOPSIE 
PROSTATY NA PILOTNÍM SOUBORU 
PACIENTŮ

Stejskal J.1, Adamcová V.1, Paulová S.1,  
Pavličko A.2, Votrubová J.2, Zachoval R.1
1Urologická klinika 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Praha 
a Thomayerovy nemocnice, Praha 
2Radiodiagnostické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha

Úvod: Vyhodnotit proveditelnost a přínos mpMRI/TRUS 
fúzí naváděné i systematické transperineální (TP) freehand 
biopsie prostaty v lokální i celkové anestezii.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Soubor 
obsahuje 19 pacientů (3 první biopsie a 16 rebiopsií). Indikací 
k provedení TP biopsie byla přítomnost ložiska charakteru 
PIRADS > 2 ve ventrální části prostaty. Biopsie byla provedena 
na přístroji Toshiba Aplio A s biplanární transrektální sondou 
s nástavcem na vedení bioptické jehly (18G). Sonda byla 
vedena manuálně, bez stepperu či mechanického ramene 
(freehand). Odběru systematických vzorků vždy předcházela 
softwarovou mpMRI/fúzí navigovaná TP biopsie prostaty. 
Na mpMRI mělo 15 pacientů popsáno 1 ložisko, 4 pacienti 
měli popsána 2 ložiska. Odebíráno bylo vždy po 4 cílených 
vzorcích na ložisko. Odběr vzorků byl u 6 pacientů proveden 
v dobře tolerované lokální anestezii Mesocainem (vždy 12 sys‑
tematických vzorků). U 13 pacientů bylo vyšetření provedeno 
v celkové anestezii s odběrem vždy 24 systematických vzorků.

Výsledky: Průměrný věk pacientů byl 68 let (51–77 
let), průměrné PSA bylo 10,57 ng/ml (4,60–26,40). Průměr‑
né PIRADS bylo 3,65 (12 PIRADS 3, 7 PIRADS 4 a 4 ložiska 
PIRADS 5). Celkově bylo pozitivních 12 z 19 biopsií (63,16 %). 
Cílených biopsií bylo pozitivních 11 (57,89 %) a systematických 
biopsií bylo pozitivních 10 (52,63 %). Pouze cílené biopsie byly 
pozitivní ve dvou případech (10,53 %) a pouze systematická 
v jednom případě (5,26 %). V celém souboru jsme po biopsii 
zaznamenali dva případy hematurie (Clavien‑Dindo 1).

Závěr: V pilotním souboru pacientů byla freehand TP 
biopsie dobře proveditelná v lokální i celkové anestezii. Pa‑
trný je vysoký záchyt karcinomu prostaty pomocí cílené 
i systematické TP biopsie. Freehand TP biopsie ve fúzním 
i systematickém provedení se tedy jeví jako užitečný nástroj 
v diagnostice ventrálně uloženého karcinomu prostaty s níz‑
kým výskytem komplikací.
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Komplikace n (%)
Bez komplikací 182 (87,1)
Hematurie 6 (2,9)
Hemospermie 3 (1,4)
Bolesti na hrázi 3 (1,4)
Dysurie 2 (1,0)
Hematom na skrotu 2 (1,0)
Průjem po ATB 1 (0,5)
Retence moči 1 (0,5)
Mdloby, vertigo 1 (0,5)
Nezjištěno 8 (3,7)
Celkem 209 (100)

HODNOCENÍ KOMPLIKACÍ FÚZNÍ 
NAVIGOVANÉ BIOPSIE PROVÁDĚNÉ 
TRANSPERINEÁLNÍM PŘÍSTUPEM
Ryšánková K.1, 2, Hanzlíková P.3, 4, Albínová T.1, 
Jendřejek M.1, Krhut J.1, 2

1Urologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava 
2Katedra chirurgických oborů LF Ostravské univerzity, Ostrava 
3Ústav radiodiagnostický Fakultní nemocnice Ostrava 
4Ústav zobrazovacích metod LF Ostravské univerzity, Ostrava

Úvod: Retrospektivně jsme hodnotili komplikace zjištěné 
v našem souboru biopsií. V současné době se do popředí 
zájmu dostává zpět transperineální přístup provádění biopsie 
prostaty. Hlavním důvodem je nárůst rezistence na podávaná 
antibiotika a s tím související zvyšující se riziko močových 
infekcí po biopsiích, které mohou v určitých situacích až 
ohrozit život pacienta.

Materiál a metody/Popis klinického případu: V obdo‑
bí od 01/19 do 03/20 jsme provedli celkově 208 navigovaných 
US/MRI fúzních biopsií prostaty transperineálním přístupem. 
Medián věku pacientů byl 67 let (38–82), medián PSA byl 
6,53 ng/ml (0,16–53 ng/ml). Všichni pacienti byli vyšetřeni 
přístrojem MR Avanto 1,5T Siemens, Germany (čtyřkanálová 
body cívka). Pacienti byli zajištěni, dle zvyku pracoviště, třemi 
dávkami antibiotika profylakticky. Výkon byl proveden v lokál‑
ní anestezii s použitím 1 % Mesocain. Zpětně jsme hodnotili 
všechny komplikace, které pacienti po výkonu uváděli.

Výsledky: Jak uvádí tabulka, většina pacientů absolvova‑
la výkon zcela bez komplikací. U 18 pacientů jsme zaznamena‑
li 19 komplikací. Žádná z komplikací nedosáhla, dle klasifikace 
Clavien‑Dindo, stupně tři a výše. Z hlediska hlavního bodu 
sledování, infekčních komplikací, jsme zaznamenali pouze 
dva pacienty s dysuriemi, ale bez průkazu bakteriální infekce 
a bez nutnosti antibiotické terapie.

Závěr: Naše sledování potvrdilo, v souladu s literaturou, 
že provádění biopsií transperineálním přístupem je bezpečný 
způsob s minimem komplikací. Jako hlavní výhoda, proti 
transrektálně prováděným biopsiím, je malé riziko infekcí 
i krvácení. Doposud jsme prováděli výkon v antibiotické clo‑
ně, v budoucnu bude pravděpodobně možno provádět 
biopsie bez profylaxe, vzhledem k minimálnímu výskytu 
komplikujících infekcí. Jednoznačné potvrzení ale vyžaduje 
větší soubory pacientů.

VÝTĚŽNOST TRANSPERINEÁLNĚ 
PROVÁDĚNÉ BIOPSIE PROSTATY

Ryšánková K.1, 2, Hanzlíková P.3, 4, Albínová T.1, 
Jendřejek M.1, Krhut J.1, 2

1Urologická klinika Fakultní nemocnice Ostrava 
2Katedra chirurgických oborů LF Ostravské univerzity, Ostrava 
3Ústav radiodiagnostický Fakultní nemocnice Ostrava 
4Ústav zobrazovacích metod LF Ostravské univerzity, Ostrava

Úvod: Zaměřili jsme se na hodnocení výtěžnosti navi‑
govaných biopsií prováděných transperineálním přístupem. 
Literární zdroje uvádějí jako přínos této metody mimo jiné 
dostupnost ložisek v anteriorní oblasti prostaty.

Materiál a metody/Popis klinického případu: V ob‑
dobí od 01/19 do 03/20 jsme provedli navigovanou fúzní US/
MRI biopsii prostaty transperineálním přístupem u 184 paci‑
entů. V souboru bylo 68 primobiopsií a 116 rebiopsií. Všichni 
pacienti byli vyšetřeni přístrojem MR Avanto 1,5T Siemens, 
Germany (čtyřkanálová body cívka), biopsie byla provedena 
pomocí 3D US sondy (Koelis, FR). Výkon byl proveden v lokální 
anestezii s použitím 1% Mesocainu, v antibiotické cloně. Hod‑
notili jsme výtěžnost metody na základě uvedeného PI‑RADS 
skóre vs. 2. Popis mpMRI byl proveden jedním radiologem. 
Výsledek histologického vyšetření jsme určili jako negativní, 
klinicky nesignifikantní a klinicky signifikantní karcinom. Kli‑
nicky signifikantní byl jakýkoli se složkou 4 Gleasonova skóre.

Výsledky: Celková výtěžnost metody v našem souboru 
bez ohledu na PI‑RADS skóre byla 53,4 % prokázaných karci‑
nomů. Z tohoto bylo 37,5 % klinicky nesignifikantních a 15,9 % 
klinicky signifikantních karcinomů. Při porovnání výtěžnosti 
dle daného PI‑RADS skóre bylo ve skupině PI‑RADS 3 celkově 
62,5 % negativních, 37,5 % pozitivních (33,3 % nesignifikant‑
ních a 4,2 % signifikantních), ve skupině PI‑RADS 4 to bylo 
43,5 % negativních a 56,5 % pozitivních (41,2 % resp., 15,3 %), 
ve skupině PI‑RADS 5 pak 23,5 % negativních, 76,5 % pozitiv‑
ních (43,1 % resp. 33,4 %). Prokázal se statisticky významný 
rozdíl ve výtěžnosti biopsií (Chí‑kvadrát test nezávislosti pro 
kontingenční tabulky, P < 0,001).

Závěr: Výsledky našeho souboru odpovídají dalším lite‑
rárním zdrojům, které uvádějí výtěžnost navigovaných biopsií 
v rozmezí 49–69 % bez ohledu na transperineální či trans‑
rektální přístup. Také po rozdělení do jednotlivých PI‑RADS 
skupin výtěžnost odpovídá. Jedním z hlavních přínosů této 
metody má být snazší přístup k tumorům v anteriorní části 
prostaty. U některých našich pacientů jsme ale narazili na limi‑
taci metody – jednalo se o kolizi s kostmi pánevního oblouku 
u ložisek lokalizovaných v periferním okraji anteriorní oblasti.
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POROVNÁNÍ PI-RADS KATEGORIÍ 
BIOPTOVANÝCH LOŽISEK PROSTATY 
S VÝSLEDNÝM GLEASON SKÓRE 
U CÍLENÝCH MRI/TRUS NAVIGOVANÝCH 
BIOPSIÍ PROSTATY

Pavlosek T.1, 2, Ryznarová Z.3, 4, Hanzliková P.5, 
Hořava V.6, 7, Hívešová K.8, Szewczyk J.9, 10, 11, 
CiesarLahová Ľ.9, 12, Stanzelová B.1, 2

1Urologická ambulance SAGENA s. r. o., Frýdek-Místek 
2Urologické odděleni – Nemocnice ve Frýdku-Místku p. o., 
Frýdek-Místek 
3Radiodiagnostické oddělení, Nemocnice Na Homolce, Praha 
4RadioMed, spol. s. r. o., Praha 
5Ústav zobrazovacích metod LF OU, Ostrava 
6Oddělení patologie; Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., 
Frýdek-Místek 
7Aeskulab Patologie, k. s., laboratoř Ostrava 
8MR SAGENA, s. r. o., Frýdek-Místek 
9Urologická ambulance SAGENA, s. r. o., Frýdek-Místek 
10Urologická ambulance – Nemocnice Podlesí – AGEL, a. s., Třinec 
11Urologická klinika, FN Ostrava 
12Urologické oddělení, Nemocnice s poliklinikou Havířov, p. o., 
Havířov

Úvod: V tomto sdělení chceme porovnat PI‑RADS ka‑
tegorie bioptovaných ložisek prostaty s výsledným Gleason 
skóre u cílených MRI/TRUS navigovaných biopsií prostaty.

Materiál a metody/Popis klinického případu: V obdo‑
bí 8. 11. 2016–17. 12. 2019 jsme provedli 300 systematických 
a současně cílených biopsií prostaty navigovaných metodou 

MRI/TRUS softwarové fúze, u pacientů s PSA 1,24–67,6 ng/ml 
(průměrné PSA – 10,57 ng/ml). Všichni pacienti měli provede‑
no mpMRI prostaty (Siemens AVANTO 1,5T) a podezřelá ložis‑
ka byla hodnocena podle PI‑RADS v.2. K navigaci a biopsii byl 
použit přístroj BiopSee 2.1 MEDCOM a ultrazvukový přístroj BK 
Medical FlexFocus 400 s transrektální sondou 8808e – 10Hz. 
Z podezřelých ložisek byly odebírány 2–3 vzorky při PI‑RADS 3 
a 3–5 vzorků při PI‑RADS 4–5.

Výsledky: Celkem u 170 pacientů byl zachycen karcinom 
prostaty (CaP), t. j. 56,67% záchytnost. U pacientů s CaP bylo PSA 
1,25–67,6 ng/ml (průměrné PSA‑12,29 ng/ml). Celkové Gleason 
skóre (GS) 8–9 bylo v kategorii PI‑RADS 5 u 17 lézí, u 8 lézí 
v kategorii PI‑RADS 4a pouze u jedné léze v kategorii PI‑RADS 
3. Podobný rozdíl lze sledovat u GS 7, kdy v kategorii PI‑RADS 5 
to bylo 43 lézi, 27 lézí v kategorii PI‑RADS 4 a 12 lézí v kategorii 
PI‑RADS 3. Gleason skore 6 bylo u 17 lézí kategorie PI‑RADS 5, 
u 31 lézí kategorie PI‑RADS 4 a u 14 lézí kategorie PI‑RADS 3.

Závěr: Z našich výsledků je zřejmé, že výsledné GS z cíle‑
né biopsie prostaty dobře koreluje s PI‑RADS ložiska. Praktické 
využití vidíme především u rozhodování, zda pacienta podro‑
bit biopsii prostaty a u pacientů zařazených do protokolu 
aktivního sledování.

PI-RADS 3 PI-RADS 4 PI-RADS 5
GS 3+3 14 31 17
GS 3+4 6 18 27
GS 4+3 6 9 16
GS 4+4 0 4 9
GS 3+5 0 1 1
GS 4+5 1 3 6
GS 5+4 0 0 1
GS 5+5 0 0 0
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ANTIBIOTICKÁ PROFYLAXE 
U TRANSREKTÁLNÍ FÚZNÍ BIOPSIE 
PROSTATY
Řezáč J.1, Čapoun O.1, Sobotka R.1, 
Kupidlovská L.2, Hanuš T.1
1Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze 
2Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky VFN, 
Klinická mikrobiologie a ATB centrum, Praha

Úvod: Antibiotická profylaxe představuje dle meziná‑
rodních doporučení nedílnou součást transrektální biopsie 
prostaty. Nejčastěji užívanými antibiotiky jsou ciprofloxacin 
a kotrimoxazol. Výskyt rezistence na oba preparáty má však 
vzestupný trend. Cílem naší práce je zhodnocení mikrobiál‑
ního profilu z rektálního stěru a určení citlivosti bakteriálních 
kmenů u pacientů indikovaných k fúzní biopsii prostaty (FBP).

Materiál a metody/Popis klinického případu: V obdo‑
bí od 03/2019 do 05/2020 jsme vyšetřili celkem 192 pacientů. 
Profylakticky byl nejčastěji podán kotrimoxazol 960 mg p. o. 
à 12 hodin v celkem třech dávkách počínaje ránem v den 
biopsie. Při alergii jsme doporučili ciprofloxacin 750 mg p. o. 
ve stejném režimu. Rektální stěr jsme provedli těsně před 
výkonem. Bakteriální kmeny byly kultivovány na běžných 
kultivačních půdách, citlivost k osmi antibiotikům byla sta‑
novena kvalitativně difuzní diskovou metodou. Prospektiv‑
ně jsme sledovali výskyt septické reakce, charakterizované 
celkovou alterací stavu, teplotou nad 38 °C a bolestivým per 
rectum nálezem s nutností hospitalizace do sedmi dnů po 
provedení FBP.

Výsledky: U 170 (88,5 %) pacientů jsme zjistili celkem 
266 bakteriálních kmenů (1–3 kmeny gramnegativních ty‑
ček v rektálním stěru). Nejčastěji kultivovaným kmenem 
byla Escherichia coli s citlivostí na všechna antibiotika (45,8 % 
všech pacientů). Zvlášť sledovanou rezistenci na kotrimoxazol, 
respektive ciprofloxacin/ofloxacin jsme zaznamenali u 30 
(11,3 %), respektive 27 (10,2 %) kmenů, rezistence na potenco‑
vané aminopeniciliny byla zjištěna u 22,9 % kmenů, 27 kmenů 
bylo rezistentních ke třem a více skupinám antibiotik. Septická 
komplikace nastala celkem u tří (1,6 %) pacientů, které pre‑
zentujeme v krátkých kazuistikách. U jednoho pacienta byl 
zachycen kmen Escherichia coli rezistentní na kotrimoxazol 
i ciprofloxacin, u dalšího pak kmen rezistentní na ciproflo‑
xacin. U všech tří pacientů jsme zjistili vždy několik kmenů 
rezistentních na samotný či potencovaný aminopenicilin.

Závěr: Naše výsledky ukazují obdobný výskyt patogenů 
rezistentních na obě běžně užívaná antibiotika. I přes relativně 
vysoký výskyt rezistence zůstává počet klinických komplikací 
relativně nízký.

Grantová podora: Práce byla podpořena projektem MZ 
ČR RVO–VFN64165.

BIOPSIE PROSTATY BEZ ANTIBIOTICKÉ 
PROFYLAXE. FAKT NEBO FIKCE?

Šubin F., Mulholland C., O‘Neill C., Fiala R.
Western Health and Social Care Trust, United Kingdom

Úvod: Pro infekční komplikace spojené s transrektální 
biopsií prostaty a narůstající bakteriální rezistenci jsme na 
našem pracovišti zcela nahradili transrektální biopsie biopsi‑
emi transperineálními. Současně jsme obměnili naše pravidla 
pro antibiotickou profylaxi a zamezili tak rutinnímu podáváni 
antibiotik před a/nebo po biopsii prostaty. Standardem při 
výkonu biopsie prostaty na našem oddělení se tak stala 
technika „free‑hand“ transperineální biopsie v lokální anestezii 
bez antibiotické profylaxe.

Materiál a metody/Popis klinického případu: V obdo‑
bí od června 2019 do května 2020 jsme provedli celkem 393 
transperineálních biopsií prostaty bez jakékoliv antibiotické 
profylaxe technikou „free‑hand“ v lokální anestezii. Vyhodno‑
tili jsme data post‑bioptických infekčních komplikací a riziko 
následné hospitalizace. Komplikace byly zaznamenávány 
při výkonu biopsie a následně v období tří týdnů po výkonu 
biopsie v čase informování pacienta o výsledcích. Odběr moči 
na kultivační vyšetření u pacientů bez symptomů močové 
infekce před biopsií prostaty standardně neprovádíme, jedi‑
ně v případech pozitivního nálezu při vyšetření močového 
sedimentu. Pacienti podstoupili biopsie systematické +/‑ cí‑
lené nebo jenom cílené za použití standardně dostupného 
vybavení.

Výsledky: V období jednoho roku od června 2019 jsme 
vykonali celkem 393 transperineálních biopsií prostaty bez 
antibiotické profylaxe. 17,4 % pacientů mělo anamnézu před‑
chozí transrektální biopsie prostaty nebo infekce močového 
traktu jako potenciálního infekčního fokusu.

Celkově jsme zaznamenali jediný případ post‑bioptické 
infekce (n = 1; 0,25 %), což byl zároveň jediným případem 
následné hospitalizace. Jednalo se o případ bakteriemie 
se sepsí, s identifikovaným patogenem E. coli vyžadujícím 
třídenní hospitalizaci. 

Kromě infekčních komplikací jsme zaznamenávali taky 
případy močové retence; žádný případ nebyl zaznamenám 
(n = 0; 0 %).

Závěr: „Free‑hand“ transperineální biopsie prostaty v lo‑
kální anestezii bez rutinní antibiotické profylaxe je bezpečným 
výkonem a jeví se i bezpečnější alternativou k transrektální 
biopsii prostaty. Transrektální biopsie prostaty zpravidla vy‑
žaduje kombinaci antibiotik a i přes to je spojená s vyšším 
rizikem infekčních komplikací (3,06–6,3 %). Vzhledem k bez‑
pečnějšímu profilu, i bez podávání antibiotické profylaxe, má 
transperineální biopsie prostaty jednoznačně potenciál zcela 
nahradit biopsii transrektální.
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MIKROSONOGRAFIE – NOVINKA 
V DIAGNOSTICE KARCINOMU PROSTATY

Kudláčková Š., Študent V., Hruška F.
Urologická klinika FN Oomouc

Úvod: Mikrosonografie je nová diagnostická metoda na 
principu vysokofrekvenčního ultrazvuku. V této práci před‑
stavujeme pilotní soubor pacientů

Materiál a metody/Popis klinického případu: V ob‑
dobí od 2/2020 do 6/2020 jsme v rámci primodiagnostiky 
karcinomu prostaty použili při biopsii prostaty mikrosono‑
grafický přístroj firmy Exact Imaging u 61 pacientů. Vyšetření 
pomocí mikroultrazvuku s frekvencí 29 MHz bylo prováděno 
v rámci learning curve jak u primobiopsií i rebiopsií. V daném 
období tedy byli všichni pacienti indikováni k biopsii vyšet‑
řeni tímto přístrojem. Sonografický záznam byl hodnocen 
pomocí PRIMUS škály, byla provedena systematická biopsie 
prostaty se zacílením vzorků do suspektních oblastí. Pokud 
měl pacient k dispozici vyšetření magnetickou rezonancí pak 
byla provedena i fúzní biopsie suspektních ložisek.

Výsledky: Celkem bylo vyšetřeno 61 pacientů s ø PSA 
9,11 a ø věkem 64 let. Deset pacientů (16 %) bylo z režimu 
active surveillance. MRI podstoupilo 19 pacientů (31 %). Pri‑
mobiopsií bylo v souboru 46 %, zbytek pak rebiopsie. Celkový 
záchyt karcinomu prostaty v souboru byl 43 %. Ve skupině 
primobiopsií 39 % a v rebiopsiích 45 %. U pěti pacientů (8 %) 
pak byl zachycen ASAP.

Závěr: Mikrosonografie je nová metoda využívající vy‑
sokofrekvenční sonografie, vyšetření je prováděno v reálném 
čase. Není třeba použití softwarového vybavení pro fúzi a tak‑
též není nutné provádění MRI. Ačkoliv v případě, že pacient 
MRI vyšetření má, je možné fúzi provést. Vzhledem k jinému 
sonografickému obrazu je nutné, aby vyšetřující urolog získal 
zkušenosti se čtením tohoto záznamu a hodnocením podle 
PRIMUS škály. A i když jde o pilotní soubor, na němž jsme 
získávali zkušenosti, přesto bylo dosaženo vyššího záchy‑
tu, než je uváděn u biopsií prováděných klasicky. Z tohoto 
pohledu se mikrosonografie jeví jako velmi slibná metoda, 
která by mohla významně pomoci v diagnostice jednoho 
z nejčastějších nádorů u mužů. K potvrzení těchto slibných 
výsledků budeme v dalšm kroku hodnotit shodu s definitiv‑
ními preparáty po RARP.

NOVÉ POTENCIÁLNÍ ONKOMARKERY 
KARCINOMU PROSTATY – ANALÝZA 
GENŮ V MOČI
Příman O.1, Veselý Š.1, Čapková L.2, Kalinová M.2, 
Kokošková A.2, Babjuk M.1
1Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha 
2Ústav patologie a molekulární medicíny 2. LF UK a FN Motol, 
Praha

Úvod: Cílem našeho projektu bylo stanovení nových 
potenciálních onkomarkerů karcinomu prostaty, které by nám 
pomohly zlepšit diagnostiku, popř. výběr pacientů indiko‑
vaných k biopsii prostaty. V naší pilotní studii jsme hodnotili 
záchyt genů exprimovaných v moči u pacientů s diagnosti‑
kovaným karcinomem prostaty a porovnání těchto výsledků 
s kontrolní skupinou zdravých jedinců.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Pro 
analýzu jsme využili vzorky středního proudu moči od 21 
pacientů s biopticky ověřeným karcinomem prostaty a od 19 
zdravých dobrovolníků, kteří prošli základním uroonkologic‑
kým vyšetřením. Celkem bylo testováno 12 různých genů. Ze 
vzorků moče byla izolována RNA pomocí Urine Total RNA Puri‑
fication Maxi Kit (Slurry format) (NorgenBiotekcorp.). Následně 
byla provedena reverzní transkripce RNA do cDNA s využitím 
kitu High‑Capacity RNA‑to‑cDNAKit (ThermoFisherScientific) 
a relativní kvantifikace exprese jednotlivých genů s využitím 
komerčních expresních esejí na přístroji LightCycler 480 (Ro‑
cheLife Science). Rozdíl v expresi genů mezi studovanými 
skupinami byl kalkulován pomocí Mann‑Whytneyova testu.

Výsledky: Statisticky významný rozdíl v expresi genů 
(p < 0,05) mezi skupinou pacientů s karcinomem prostaty 
a zdravými kontrolami byl potvrzen u osmi testovaných genů 
(Aktin, KRT‑18, KLK3, PCA3, OR21E2, AMACR, PTEN, KRT19). 
Oproti tomu u čtyř genů (CD68, FOL1H, TMPRSS2,AR) význam‑
ný rozdíl mezi skupinami zaznamenán nebyl.

Závěr: Výsledkem naší pilotní studie je osm kandidátních 
genů, které by vedle konvenčně užívaných markerů mohly 
zlepšit stratifikaci pacientů s podezřením na přítomnost kar‑
cinomu prostaty. K potvrzení výsledků však bude nezbytné 
tento soubor rozšířit o větší počet pacientů a provést další 
analýzy včetně kombinace jednotlivých genů.

Grantová podora: Podpořeno projektem MZČR 
00064203.
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VÝSLEDKY PILOTNÍ FÁZE HODNOCENÍ 
KORELACE NÁDOROVÝCH LOŽISEK 
ZACHYCENÝCH MULTIPARAMETRICKOU 
REZONANCÍ S WHOLE MOUNT 
HISTOGRAMEM POMOCÍ SPECIÁLNÍHO 
SOFTWARU

Adamcová V.1, Stejskal J.1, Paulová S.1, Záleský M.1, 
Pavličko A.2, Matěj R.3, Zachoval R.1
1Urologická klinika 3. LF a Thomayerovy nemocnice, Praha 
2Radiodiagnostické oddělení, Thomayerova nemocnice, Praha 
3Ústav patologie a molekulární medicíny 3. LF UK 
a Thomayerovy nemocnice, Praha

Úvod: Porovnat histologické řezy zpracované metodou 
Whole Mount (WM) s T2 váženými axiálními sekvencemi 
(T2WI) multiparametrické magnetické rezonance (mpMRI), 
která byla provedena před radikální prostatektomií (RP).

Materiál a metody/Popis klinického případu: Vyhod‑
notili jsme deset pacientů, kteří před laparoskopickou RP 
podstoupili 1,5 T mpMRI s endorektální cívkou. 

Histologický preparát byl zpracován metodou WM his‑
togramů v řezech à 5–6 mm, se samostatně zpracovaným 
apexem a bází, průměrná délka apexu byla 7,4 mm. Do WM 
řezů byla zakreslena jednotlivá nádorová ložiska a bylo de‑
finováno dominantní ložisko (nejvyšší ISUP scóre a rozměr). 
V korespondujících řezech T2WI (definovány podle délky 
apexu, v 5–6 mm intervalech) radiolog zakreslil suspektní léze.

Za pomocí speciálního grafického software vytvořeného 
za tímto účelem byly porovnány jednotlivé korespondující 
řezy. Vyhodnotili jsme zastoupení nádorových ložisek v ko‑
respondujících histologických a T2WI řezech a jejich procen‑
tuální překrytí mezi histologickým T2WI řezem, jak celkově, 
tak pouze pro dominantní ložiska.

Výsledky: Průměrný věk pacientů 60 let (50–77), prů‑
měrné PSA před RP 7,8 ng/ml (4–12), průměrná velikost pro‑
staty 38 ml (22–55). Celkem bylo zpracováno 43 řezů. Celkový 
počet ložisek zachycených na histologických řezech byl 85, 
průměrné ISUP skóre bylo 2,8. mpMRI celkem identifikovala 
44 ložisek, průměrné PIRADS scóre 4,06. 

V WM řezech nádorová ložiska zabírala v průměru 10,3 % 
plochy řezu (0–21), v T2WI nádorová ložiska zabírala 7,7 % 
plochy (0–23). Procentuální přesah ložisek mezi WM řezem 
a mpMRI byl v průměru 35,7 % (0–100). 

Dominantní ložiska v WM řezech zabírala v průměru 
10,9 % plochy řezu (6,7–21), v T2WI dominantní ložiska zabírala 
9,8 % plochy (6–22,8). Procentuální přesah ložisek mezi WM 
řezem a T2WI byl v průměru 58,4 % (35–93,7).

Závěr: Nádorová ložiska zabírala v jednotlivých řezech 
relativně malé procento plochy. Celkový procentuální překryv 
ložisek byl malý, avšak v případě dominantních ložisek byla 
korelace mezi mpMRI a WM velká.

DLOUHODOBÉ ONKOLOGICKÉ VÝSLEDKY 
PACIENTŮ S HISTOLOGICKÝM NÁLEZEM 
KATEGORIE ISUP 1 V PREPARÁTU PO 
RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMII PRO 
KARCINOM PROSTATY

Veselý S., Novák V., Do Carmo J., Jarolím L., 
Babjuk M.
Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Úvod: Histologický charakter karcinomu prostaty je je‑
den z nejsilnějších prediktorů jeho případné progrese. Přístup 
k léčbě pacientů s nejméně agresivní histologickou variantou 
ISUP 1 (Gleason skóre 3+3) se za poslední dekádu zásadně 
změnil a mezi akceptovanými postupy zaujalo své místo 
i aktivní sledování. Naším cílem bylo zhodnotit dlouhodobé 
onkologické výsledky pacientů v této nízkorizikové skupině.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Ana‑
lyzovali jsme data 1 022 dlouhodobě sledovaných pacientů, 
kteří na našem pracovišti podstoupili radikální prostatektomii 
pro klinicky lokalizovaný karcinom prostaty od ledna 2000 do 
června 2019. Z této kohorty jsme cíleně vybrali 588 pacientů, 
kteří měli histologický nález ve finálním preparátu ISUP 1. 
Všichni pacienti byli pooperačně sledováni pomocí PSA testu 
minimálně v tříměsíčních intervalech. Další kritéria k zařazení 
do analýzy byla doba sledování nad šest měsíců a žádná ne‑
oadjuvantní či adjuvantní terapie. Relaps karcinomu prostaty 
byl definován jako dosažení biochemické recidivy o hodnotě 
0,2 ng/ml. Rozdíly mezi studovanými skupinami byly stano‑
veny chí‑kvadrát testem.

Výsledky: Během střední doby sledování 61 měsíců (in‑
terval 6–126) došlo k relapsu karcinomu prostaty u 141 (24 %) 
pacientů s nálezem ISUP 1, což bylo signifikantně (p < 0,001) 
méně než u pacientů s vyšší kategorií ISUP (45 %). Přítom‑
nost lokálně pokročilého nálezu (pT3) byla ve skupině ISUP 1 
také signifikantně nižší proti zbytku (18 % vs. 48 %, p < 0,001). 
V analýze, kde byli vyloučeni pacienti s předoperačním PSA 
vyšším než 10 ng/ml, se četnost relapsu během sledování 
jen mírně snížila na 21 %.

Závěr: Příznivý histologický nález ve finálním preparátu 
po radikální prostatektomii znamená přirozeně nižší riziko 
relapsu karcinomu prostaty. Nicméně až čtvrtina těchto níz‑
korizikových pacientů k relapsu v dlouhodobém horizontu 
dospěje.

Grantová podora: Podpořeno projektem MZČR 
00064203.
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SLEDOVÁNÍ ZMĚN VYBRANÝCH 
PARAMETRŮ U PACIENTŮ PO 
LAPAROSKOPICKÉ RADIKÁLNÍ 
PROSTATEKTOMII V POROVNÁNÍ 
S OTEVŘENÝM PŘÍSTUPEM

Baron J., Ostárek T., Kuldan R., Dančík P.
1Urologické oddělení, Městská nemocnice Ostrava, p. o., Ostrava

Úvod: Karcinom prostaty je nejčastěji se vyskytující 
zhoubný nádor mužů a v České republice je jím postiženo 
kolem 60 000 pacientů. Chirurgická léčba může být prove‑
dena otevřeně, laparoskopicky nebo za asistence robota. Dle 
současných poznatků neskýtá ani jedna metoda jednoznač‑
nou onkologickou nebo funkční superioritu.

Cílem práce je shrnutí sledovaných parametrů u pacientů 
po laparoskopické radikální prostatektomii a jejich srovnání 
se souborem pacientů po otevřené radikální prostatektomii.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Do 
studie bylo zařazeno 63 pacientů, kteří podstoupili laparo‑
skopickou prostatektomii v období září 2018–červen 2020. 
Sledovali jsme operační čas, krevní ztráty, nutnost provedení 
reoperace nebo konverze, výskyt pooperační léze rekta s nut‑
ností její sutury, pozitivních chirurgických okrajů a provedení 
lymfadenektomie. Dále jsme srovnávali operační čas a krevní 
ztráty u otevřené a laparoskopické metody. Ve studii jsme 
taktéž sledovali dynamiku operačního času a krevních ztrát 
u prvních a posledních 20 provedených laparoskopických 
operací.

Výsledky: Průměrný operační čas u laparoskopické 
prostatektomie byl 3 hodiny a 22 minut, průměrná krevní 
ztráta činila 500 ml. Léze rekta se vyskytla u dvou pacientů, 
konverzi na otevřenou operaci a reoperaci jsme provedli 
shodně v jednom případě. Lymfadenektomie byla provedena 
ve 12 případech. Pozitivní chirurgický okraj byl zaznamenán 
u 10 pacientů a průměrná doba hospitalizace byla 9,5 dní. 
U prvních 20 operací jsme dosáhli průměrného operačního 
času 3 hodiny a 47 minut a průměrné krevní ztráty 477 ml, 
u posledních 20 výkonů byl průměrný operační čas již 3 hodi‑
ny a 9 minut s krevní ztrátou 400 ml. V souboru 130 pacientů, 
kteří podstoupili otevřenou radikální prostatektomii, byla 
průměrná krevní ztráta 800 ml a doba hospitalizace 11,6 dní.

Závěr: Výsledky prokazují nižší krevní ztráty a dobu 
hospitalizace u pacientů, kteří podstoupili laparoskopické 
operace. Nevýhodou je delší doba do zvládnutí výkonu, co 
můžeme pozorovat u signifikantně delšího operačního času 
v počátečních fázích implementace tohoto výkonu do praxe. 
Výsledky našeho pozorování jsou limitovány zatím nižším 
počtem pacientů ve studii.

TRENDY VE VYUŽÍVÁNÍ PÁNEVNÍ 
LYMFADENEKTOMIE PŘI ROBOTICKY 
ASISTOVANÉ RADIKÁLNÍ 
PROSTATEKTOMII

Študent V.1, 2, Študent V. ml.1, 2

1Urologická klinika FN Olomouc 
2Lékařská fakulta UP v Olomouci

Úvod: V poslední dekádě došlo ke změně ve spektru 
pacientů indikovaných k radikální prostatektomii. Nízce ri‑
zikové karcinomy prostaty (KP) jsou častěji vedeny v režimu 
tzv. aktivního sledování. Agresivnější a lokálně pokročilé KP 
jsou naopak častěji léčeny kombinací radikální prostatektomie 
s rozšířenou pánevní lymfadenektomií event. s následnou 
radioterapií a androgen‑deprivační terapií. Cílem sdělení 
je popsat změnu ve využití pánevní lymfadenektomie při 
léčbě KP.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Vy‑
hodnoceni byli pacienti operovaní na naší klinice od vzniku 
robotického centra v září 2009 do června 2020, u kterých byla 
provedena roboticky asistovaná radikální prostatektomie 
(RARP) a RARP s pánevní lymfadenektomií (LAE). Pacienti jsou 
indikováni k RARP+LAE v případě tzv. high risk KP dle EAU risk 
groups nebo intermediate risk při riziku postižení pánevních 
uzlin ≥ 5 % dle Brigantiho nomogramu z roku 2012. U tzv. low 
risk karcinomu LAE neprovádíme.

Výsledky: Za posledních deset let (od roku září 2009–
června 2020) jsme provedli 2 386 roboticky asistovaných 
radikálních prostatektomií (RARP). Lymfadenektomie byla 
provedena u 639 pacientů (26,8 %). V jednotlivých letech 
bylo provedeno RARP+LAE/celkové RARP u: 2009 – 3/31 
(9,1 %), 2010 – 16/155 (9,68 %), 2011 – 17/153 (11,1 %), 2012 – 
21/152 (13,8 %), 2013 – 30/165 (18,2 %), 2014 – 43/208 (20,7 %), 
2015 – 51/233 (21,2 %), 2016 – 81/276 (29,3 %), 2017 – 94/289 
(32,5 %), 2018 – 108/315 (34,3 %), 2019 – 115/283 (40,6 %) a 2020 
– 60/126 (47,6 %). Průměrně bylo u 14,3 % pacientů nalezeny 
pozitivní uzliny, ve třech případech i při negativním PSMA 
PET/CT.

Závěr: Postupný nárůst provedených RARP+LAE nejen 
v absolutních počtech, ale i poměrně k celkovému počtu 
provedených RARP dokládá změnu ve spektru pacientů 
indikovaných k RARP směrem k více pokročilým stadiím. 
LAE je stále nejpřesnější metoda ke stagingu regionálních 
lymfatických uzlin, přesnější něž nejnovější PET/CT.

Grantová podora: Podpořeno MZ ČR – RVO (FNOl, 
00098892).
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INKONTINENCE PO OTEVŘENÉ 
A ROBOTICKY ASISTOVANÉ RADIKÁLNÍ 
PROSTATEKTOMII: 10LETÉ VÝSLEDKY 
U JEDNOTLIVÝCH SKUPIN PACIENTŮ

Študent V. ml.1, 2, Česák O.2, Purová D.2, Študent V.1, 2

1Urologická klinika FN Olomouc 
2Lékařská fakulta UP v Olomouci

Úvod: Močová inkontinence je nejvýznamnější kompli‑
kací radikální prostatektomie. Minimálně invazivní metody 
jako roboticky asistovaná radikální prostatektomie (RARP) 
dle některých autorů vede k lepším výsledkům v porovnání 
s otevřenou operací (ORP). Cílem této práce bylo vyhodnotit 
vlastní dlouhodobé výsledky pacientů operovaných těmito 
metodami a identifikovat event. rizikové skupiny.

Materiál a metody/Popis klinického případu: V letech 
2008–2011 stejný operační tým provedl 400 ORP a RARP. 
U pacientů byla hodnocena kontinence dle dotazníku EPIC‑CP, 
přičemž jako kontinentní byli hodnoceni pacienti s 0–1 vlož‑
kami. Dlouhodobé výsledky byly získány na klinických kon‑
trolách nebo telefonicky. Data byla analyzována a porovnána 
u jednotlivých skupin pacientů dle způsobu operace, věku, 
BMI a velikosti prostaty.

Výsledky: Bylo vyhodnoceno 273 dotazníků, 128 (64,0 %) 
u ORP a 145 (72,5 %) u RARP, medián sledování u těchto pa‑
cientů byl 10,01 let (IQR 9,54–10,86). Skupiny ORP a RARP se 
nelišily z hlediska věku (p = 0,239), BMI (p = 0,324), předope‑
račního PSA (p = 0,4), Gleasonova skóre (p = 0,4) a velikosti 
prostaty (p = 0,113). Míra kontinence byla 74,2 % u ORP a 86,9 % 
u RARP (p = 0,0078). V závislosti na BMI, velikosti prostaty 
a věku pacientů byl pozorován trend k lepším výsledkům 
u RARP, ale statisticky významný rozdíl ve srovnání s ORP byl 
pozorován jen u pacientů s BMI 25–30 (p = 0,0018), velikostí 
prostaty 50–69 g (p = 0,013) a pro věk 56–60 let (p = 0,0049). 
V univariantní regresní analýze bylo identifikováno několik kli‑
nických faktorů významně asociovaných s desetiletou mírou 
kontinence: věk ≥ 71 vs. ≤ 55 (OR 0,26; CI 0,07–0,9, p = 0,034), 
způsob operace RARP vs. ORP (OR 2,3; CI 1,23–4,3, p = 0,009), 
provedení lymfadenektomie (OR 0,41; CI 0,22–0,77, p = 0,005) 
a výskyt striktury anastomózy (OR 0,3; CI 0,12–0,74, p = 0,009).

Závěr: Pacienti v RARP skupině dosáhli lepší kontinence 
deset let od operace. Největší rozdíl byl u mladších pacientů 
do 60 let věku, neobézních a s nezvětšenou prostatou. Vyšší 
věk (≥ 71), provedení lymfadenektomie a vznik striktury ana‑
stomózy negativně ovlivňuje dlouhodobou míru kontinence.

ROLE PEROPERAČNÍ BIOPSIE 
U ROBOTICKÉ RADIKÁLNÍ 
PROSTATEKTOMIE PRO KARCINOM 
PROSTATY. STUDIE PROVEDITELNOSTI 
A KRÁTKODOBÉ VÝSLEDKY

Babjuk M.1, Příman O.1, Žemličková B.1, Veselý Š.1, 
Grega M.2

1Urologická klinika FN Motol a 2. LF UK, Praha 
2Ústav patologie a molekulární medicíny FN Motol a 2. LF UK, 
Praha

Úvod: Cílem radikální prostatektomie pro karcinom 
prostaty je úplné odstranění nádoru a dosažení dobrých 
funkčních výsledků ve smyslu zachování kontinence a erekce. 
Výsledek závisí mimo jiné na kvalitě provedení výkonu. Fakto‑
ry, které mohou predikovat definitivní výsledek operace, jsou 
přítomnost pozitivních okrajů a zachování neurovaskulárních 
svazků. Jednou z možností, jak zvýšit preciznost operace, 
je peroperační biopsie (PB) hodnotící přítomnost nádoru 
v resekčních okrajích.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Do 
analyzovaného souboru bylo zařazeno celkem 68 pacientů 
s klinicky lokalizovaným karcinomem prostaty, u kterých 
byla provedena robotická radikální prostatektomie v období 
od prosince 2018 do května 2020. U každého pacienta bylo 
odebráno během výkonu 4–6 vzorků z dorzolaterálního 
okraje prostaty bilaterálně, v případě pozitivního nálezu byla 
následně doplněna rozšířená excize příslušného nervově‑
‑cévního svazku.

Výsledky: Pozitivní PB byla zachycena u deseti pacientů 
(14,7 %), 2× bilaterálně. Definitivní vyšetření potvrdilo pozitivní 
nález u osmi z nich. Radikální excize prokázala perzistenci 
tumoru ve dvou případech. U pacientů s pozitivní PB byly 
při hodnocení definitivního preparátu potvrzeny pozitivní 
chirurgické okraje u tří (30 %) nemocných a perineurální ší‑
ření nádoru u dalších šesti (60 %) nemocných. U pěti (50 %) 
pacientů s PB byl potvrzen lokálně pokročilý nález (pT3). 
U devíti pacientů (90 %) s pozitivní PB kleslo pooperační PSA 
v prvním měsíci pod hodnotu 0,05 ng/ml, přičemž pouze 
jeden pacient zaznamenal perzistentní hodnotu (PSA = 0,9 
ng/ml) a byl indikován k adjuvantní léčbě.

Závěr: PB je v podmínkách velké fakultní nemocnice 
proveditelná a dle našeho názoru zvyšuje preciznost ope‑
race. Její konkrétní způsob provedení bude vyžadovat další 
upřesnění dle průběžných výsledků.
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ABSTRAKTA

„HRADECKÁ“ VARIANTA MICHL STEHU 
– REKONSTRUKCE PARIETÁLNÍHO 
PERITONEA PŘI RARP S PLA
Balík M., Broďák M.
Urologická klinika LF a FN, Hradec Králové

Úvod: Pánevní lymfadenektomie při roboticky asistované 
radikální prostatektomii zvyšuje morbiditu výkonu – prodlu‑
žuje délku výkonu, zvyšuje riziko perioperační a pooperační 
krevní ztráty, trombembolické příhody a lymfatické sekrece 
(prolongované sekrece z drénu či formování lymfokély).

Materiál a metody/Popis klinického případu: Michl 
(Martini klinik, Hamburk) prokázal snížení rizika perioperač‑
ních a pooperačních komplikací po RARP s PLA fixací okraje 
otevřeného parietálního peritonea k symfýze. V originální 
variantě Michl provádí uretro‑vezikální anastomózu dvěma 
svázanými Stratafix© stehy a po kontrole těsnosti anastomózu 
fixuje několika otáčkami k exostóze symfýzy. Zbylými stehy 
pak přitahuje okraj peritonea do pánve k symfýze. 

Na našem pracovišti využíváme zbytku stehu po opichu 
DVC a zbytku Vloc© stehu z anastomózy.

Závěr: V našem videu prezentujeme provedení „Hradec‑
ké“ varianty Michl stehu.

Grantová podora: Podpořeno projektem PROGRES 
Q40/04 .

OPICH DORZÁLNÍHO KOMPLEXU 
NA ZAČÁTKU NERVY-ŠETŘÍCÍ 
ROBOTICKY ASISTOVANÉ RADIKÁLNÍ 
PROSTATEKTOMIE

Balík M., Broďák M.
Urologická klinika FN, Hradec Králové

Úvod: Roboticky asistovaná radikální prostatektomie je 
zatížena rizikem vniku stresové močová inkontinence. 

Ke zlepšení kontinence přispívá mj. i rekonstrukce zá‑
věsného aparátu svěrače. Kromě řady variant dorzálních 
rekonstrukcí (včetně známého Študentova stehu) publikoval 
Patel tzv. přední rekonstrukci. Jedná se o robotickou variantu 
původního Walschova opichu komplexu dorzální žíly (DVC). 
Patel podvázaný DVC ještě fixuje dvěma otáčkami k exostóze 
symfýzy. Patel steh (PS) brání větší krevní ztrátě z otevřeného 
DVC při ostříhávání apexu prostaty, obnovuje fixaci závěsného 
aparátu k symfýze při přerušení pubo‑prostatických vazů 
a v neposlední řadě (jak ukazují výsledky z naší pilotní studie) 
zvyšuje účinnost podání kyseliny tranexamové na snižování 
krevní ztráty při výkonu. 

Panují obavy, že provedení PS znemožní dostatečně 
precizní preparaci dorzolaterálních svazků – zejména při 
apexu prostaty.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Ve videu 
prezentujeme provedení Patelova stehu (PS) a současně 
nervy šetřící techniky roboticky asistované radikální pro‑
statektomie dle našich zkušeností ze stáže na Martini klinik 
v Hamburku.

Závěr: Naše zkušenosti ukazují, že precizní provedení 
nervy šetřící varianty výkonu po aplikaci Patel stehu je možné. 
Zdá se také, že lze tímto způsobem snížit perioperační krevní 
ztrátu, zejména při užití kyseliny tranexamové. Silné důkazy 
z prospektivních randomizovaných studií však stále chybí.

Grantová podora: Podpořeno projektem PROGRES 
Q40/04.
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ABSTRAKTA

GENERALIZACE ADENOKARCINOMU 
PROSTATY DO PLIC PO RADIKÁLNÍ 
PROSTATEKTOMII I PŘES NEMĚŘITELNÉ 
HODNOTY PSA

Jarošová A.
Urologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc

Úvod: V literatuře bylo zatím popsáno velmi malé množ‑
ství plicních metastáz karcinomu prostaty. Níže uvedený 
případ je raritní skutečností, že se solitární plicní metastáza 
objevila u histologicky středně rizikového adenokarcinomu 
při neměřitelném PSA.

Materiál a metody/Popis klinického případu: 73le‑
tému pacientovi byla dne 20. 2. 2018 provedena roboticky 
asistovaná radikální prostatektomie pro biopticky verifikovaný 
adenokarcinom prostaty GS 3+4 ve 3 vzorcích z 12 při PSA 
4,32 ng/ml a indexu 12,75 %. Definitivní histologie vyšla jako 
adenokarcinom prostaty GS 3+4 pT2apNxpMx, NSM. Ná‑
sledně pacient dispenzarizován v pravidelných tříměsíčních 
intervalech, kdy pokaždé neměřitelné PSA a digitální rektální 
vyšetření bez nálezu recidivy tumoru. Dne 28. 2. 2019 na 
tomtéž pracovišti implantován ATOMS systém pro stresovou 
inkontinenci. Následující pravidelné kontroly PSA pokaždé 
pod 0,01 ng/ml – naposledy začátkem ledna 2020. Pacient 
měl v plánu neurochirurgický zákrok. V rámci předoperačního 
vyšetření zjištěno suspektní ložisko na rentgenu plic. 6. 1. 2020 
dopněno PET CT s nálezem akumulace FGD v nepravidelném 
ložisku horního laloku levé plíce. Pacient indikován k VATS 
s peroperační biopsií, která byla provedena dne 29. 1. 2020. 
Histologicky verifikována plicní metastáza adenokarcinomu 
prostaty. Od 13. 2. 2020 pacient dispenzarizován na onkolo‑
gii. Po vyloučení dalšího metastatického rozsevu do břicha 
a skeletu zahájena léčba LHRH analogy.

Závěr: Účelem tohoto sdělení je upozornění na skuteč‑
nost, že neměřitelné hodnoty PSA po radikální prostatektomii 
nemusí nutně vyloučit generalizaci onemocnění

Grantová podora: Vznik práce nebyl žádným způsobem 
podporován. 

CYTOREDUKČNÍ RADIKÁLNÍ 
PROSTATEKTOMIE S ROZŠÍŘENOU 
PÁNEVNÍ LYMFADENEKTOMIÍ U DE NOVO 
OLIGOMETASTATICKÉHO KARCINOMU 
PROSTATY: KAZUISTIKA

Študent V. ml.1, 2, Študent V.1, 2

1Urologická klinika FN Olomouc 
2Lékařská fakulta LF UP Olomouc

Úvod: Oligometastatický karcinom prostaty (OKP) před‑
stavuje novou klinickou jednotku definovanou nejčastěji jako 
≤ 3 viditelných metastáz. Standardem léčby je androgen 
deprivační terapie (ADT). Role cytoredukční radikální prosta‑
tektomie (CRP) je nyní předmětem výzkumu.

Materiál a metody/Popis klinického případu: V květ‑
nu 2019 byl vyšetřen pacient s retencí moče (nutnost katetri‑
zace) a PSA 150 ng/ml. Diagnostikován byl OKP cT3a cN1 (jed‑
na pánevní uzlina) M1b (dvě kostní metastázy v 9. a 5. žebru 
vpravo), Gleasonovo skóre 4+5. Podáním LHRH antagonisty 
došlo k poklesu PSA na 25 ng/ml. Na multioborovém semináři 
byla navržena CRP s rozšířenou pánevní lymfadenektomií, 
s čímž pacient souhlasil. Délka robotické CRP byla 185 min. 
Krevní ztráty byly 350 ml. Nekomplikovaný průběh umožnil 
dimisi bez katétru pátý pooperační den. Histologický nález 
byl pT3b Gleasonovo skóre 4 + 5, R1, 8 z 26 uzlin pozitivních. 
PSA nadir byl 0,06 ng/ml. Následovala nekomplikovaná aIMRT 
pánve. Za devět měsíců po operaci došlo k biochemické 
a radiologické progresi (sedm nových metastáz v osovém 
skeletu). Pacient nyní kromě LHRH užívá abirateron acetát 
s prednisonem. Současné PSA je 12 ng/ml. Pooperačně pa‑
cient spotřeboval čtyři vložky/den, od třetího měsíce 1–2 
vložky/den. Močí volně bez rezidua. Již před operací udával 
erektilní dysfunkci (IIEF5 10).

Závěr: CRP je spojena s dobrými perioperačními vý‑
sledky. U dobře vybraných pacientů by mohla mít klinický 
význam.
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ABSTRAKTA

FIXACE VOLNÉHO OKRAJE 
PERITONEA K PREVENCI TVORBY 
LYMFOKÉL U TRANSPERITONEÁLNÍ 
ROBOTICKY ASISTOVANÉ RADIKÁLNÍ 
PROSTATEKTOMIE S LYMFADENEKTOMIÍ

Študent V. ml.1, 2, Purová D.2, Študent V.1, 2

1Urologická klinika FN Olomouc 
2Lékařská fakulta LF UP Olomouc

Úvod: Symptomatické lymfokély představují nejčastější 
komplikaci při provádění radikální prostatektomie s pánevní 
lymfadenektomií. Mohou se projevit bolestivým otokem 
dolních končetin, febrilním infektem nebo hlubokou žilní 
trombózou (HŽT) vyžadující chirurgickou intervenci jako 
drenáž nebo fenestraci. V případě HŽT stav vyžaduje dlou‑
hodobou antikoagulační terapii. K prevenci tvorby lymfokél 
již bylo zkoumáno aplikování fibrinu, použití titanových klipů, 
delší ponechání drénu, různé dávkování nízkomolekulárního 
heparinu apod. Cílem této pilotní práce bylo ověřit prove‑
ditelnost, posoudit efekt a identifikovat možné komplikace 
provedení fixace volného listu peritonea, umožňující volný 
odtok lymfy do dutiny břišní s cílem zabránit tvorbě lymfokél.

Materiál a metody/Popis klinického případu: V obdo‑
bí leden 2018 až říjen 2019 bylo provedeno 220 transperitone‑
álních radikálních prostatektomií s pánevní lymfadenektomií 
(RARP s pLAE). V intervenční skupině (111 pacientů) byl volný 
list peritonea fixován stehem V‑loc™ 2–0 ke stěně pánve 
tak, že ilické cévy zůstaly obnažené a vstup do pánve volný. 
V kontrolní skupině (119 pacientů) bylo peritoneum ponechá‑
no volně bez fixace. Pacienti byli klinicky sledováni (včetně 
ultrazvukové kontroly) za šest týdnů od operace a následně 
každé tři měsíce po dobu jednoho roku. Symptomatická lym‑
fokéla byla hodnocena dle klinických projevů (otoky, bolesti, 
horečky) a následného radiologického potvrzení.

Výsledky: V kontrolní skupině bylo zjištěno šest (5,0 %) 
případů symptomatické lymfokély, které vyžadovaly chirurgic‑
kou intervenci (komplikace Clavien 3b), v intervenční skupině 
nebyl zjištěn ani jeden případ. Skupiny se významně nelišily 
v demografických a onkologických parametrech. V intervenč‑
ní skupině se nevyskytly perioperační komplikace, které by 
byly přímo spojeny s touto operační technikou.

Závěr: Fixace volného okraje peritonea je bezpečnou 
metodou, která by mohla snížit výskyt symptomatických 
lymfokél po RARP s pLAE. Výsledky ověřujeme v randomi‑
zované studii.

Grantová podora: Podpořeno MZ ČR – RVO (FNOl, 
00098892).

PÁNEVNÍ LYMFADENEKTOMIE 
PROVEDENÁ JAKO RESEKCE SOLITÁRNÍ 
RECIDIVY KARCINOMU PROSTATY TŘI 
ROKY PO RADIKÁLNÍ PROSTATEKTOMII

Broďák M., Balík M., Košina J., Holub L., Hušek P., 
Pacovský J.
Urologická klinika FN a LF UK Hradec Králové

Úvod: U selektované skupiny pacientů s karcinomem 
prostaty je provedení pánevní lymfadenektomie pro solitární 
recidivu možná léčebná metoda. Jedná se o kontroverzní in‑
dikaci a celosvětově se stále analyzuje. Recentní publikovaná 
data ukazují její přínos u motivovaného pacienta.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Autoři 
prezentují video popisující pánevní lymfadenektomii indi‑
kovanou k odstranění pravé pánevní uzliny s metastázou 
karcinomu prostaty. Pacient, 56 let, podstoupil robotem 
asistovanou radikální prostatektomii s definitivním nálezem 
pT3a N0M0 GS8, grade 4 dle ISUP a po deseti měsících mu 
byla provedena adjuvantní radioterapie. Po iradiaci se hladina 
PSA dva roky pohybovala okolo 0,02 ng/ml. Poté dochází 
k postupné elevaci až na 0,58 ng/ml. Byl proveden re‑staging 
a dle 18F PET/CT byla prokázána 2,5 cm solitární metastáza 
naléhající na zevní ilické cévy. Při operaci byl odstraněn pa‑
ket uzlin. Operace i pooperační průběh byly bez komplikací 
a hospitalizace byla tři dny. Histologicky se prokázala me‑
tastáza stejného karcinomu prostaty v jedné uzlině z deseti 
odstraněních. Na ambulantní kontrole byl pacient v dobrém 
stavu, se zhojenými ranami a došlo k poklesu PSA.

Závěr: Autoři popsali náročnou operaci spočívající v od‑
stranění solitární recidivy vysoce rizikového karcinomu prosta‑
ty. Operační přístup byl zvolen robotem asistovaný pro svoji 
minimální invazivitu. Operace i pooperační rekonvalescence 
byly bez komplikací a velmi rychlé.

Grantová podora: PROGRES Q40/04.
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ABSTRAKTA

SALVAGE EXENTERACE PÁNVE 
U PACIENTA S RELAPSEM KARCINOMU 
PROSTATY
Holub L.1, Dušek T.2, Broďák M.1
1Urologická klinika LF a FN Hradec Králové 
2Chirurgická klinika LF a FN Hradec Králové

Úvod: Autoři prezentují extenzivní operační výkon u pa‑
cienta s relapsem karcinomu prostaty po radioterapii.

Materiál a metody/Popis klinického případu: 59letý 
pacient s anamnézou karcinomu prostaty cT3a N1M0, GS9, 
iPSA 41 byl léčen primárně na onkologii, kde byla provedena 
po radioterapii, pro PSA progresi nasazena trvalá ADT gosereli‑
nem. Pro další PSA progresi proveden restaging onemocnění, 
na kterém byla patrná progrese tumoru se suspektní invazí 
do rekta. Rektokopicky patrná exulcerovaná léze. 

Po diskuzi s pacientem o možnostech další léčby byl indi‑
kován exenterační výkon v pánvi. Provedena amputace rekta 
s radikální cystoprostatektomií s derivací ureteroileostomie. 
Peroperačně patrné metastatické postižení pánevních a re‑
troperitoneálních uzlin, omenta a jater, které bylo potvrzeno 
i histologicky. Doba operačního výkonu 240 minut, krevní 
ztráty 900 ml.

Pooperační průběh byl nekomplikovaný a pacient byl 
propuštěn do domácí péče 12. pooperační den.

Pooperačně podávána systémová chemoterapie do‑
cetaxelem, na které došlo ke stabilizaci onemocnění, a to 
radiologicky a PSA, v době psaní abstraktu osm měsíců.

Závěr: Exenterace pánve pro karcinom prostaty je výkon, 
který umožní předejít komplikacím z lokální progrese one‑
mocnění. Jedná se o výkon, který je značně mutilující, vhodný 
pro motivované pacienty v dobré kondici s dobrým zázemím.

Grantová podora: PROGRES Q40/04.

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S APLIKACÍ 
SPACEOAR HYDROGELU V RÁMCI 
KURATIVNÍ RADIOTERAPIE KARCINOMU 
PROSTATY

Novotný T.1, Lukeš M.1, Holý P.1, 2, 3, Vik V.1, 3, 4

1Urosanté, Praha 
2Urology, Kingston Hospital NHS Trust, London, UK 
3Klinika transplantační chirurgie, IKEM, Praha 
4Gennet, Praha

Úvod: Každá radikální léčba karcinomu prostaty je spo‑
jena s výskytem nežádoucích účinků. Nejčastější komplikací 
radioterapie karcinomu prostaty jsou gastrointestinální (GI) 
a genitourinální (GU) toxicita. Space OAR hydrogel mini‑
malizuje tato rizika a zlepšuje tak kvalitu života pacientů 
podstupujících radiační terapii.

Space OAR hydrogel je biodegradabilní implantát vy‑
robený ze dvou kapalin, které v kombinaci vytvářejí měkký 
gelový syntetický materiál. SpaceOAR hydrogel zůstává v pe‑
rirektální tukové tkáni mezi prostatou a konečníkem cca tři 
měsíce. Po přibližně šesti měsících se hydrogel přirozeně 
vstřebává.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Od 
10/2019 do 5/2020 jsme aplikovali SpaceOAR hydrogel u 61 
pacientů s diagnostikovaným karcinomem prostaty před 
kurativní radioterapií. Jedná se o soubor pacientů s prů‑
měrným věkem 65 roků (52–82 roků), s diagnostikovaným 
karcinomem prostaty. Dle TNM klasifikace představovalo T2 
stadium 85 % pacientů a T3 stadium 15 %, průměrné iPSA 
13,5 ng/ml (4,0–87,2 ng/ml). Velikost prostaty dle MRI byla 
18–84 ml (průměr 39 ml).

Hydrogel byl zaváděn v analgosedaci v litotomické polo‑
ze transperinálně, za použití USG navigace, do prostoru mezi 
konečník a prostatu. 

V rámci pooperační kontroly (jeden týden) podstoupili 
pacienti vyšetření moči, uroflowmetrii, USG rezidua, MRI 
pánve.

V dalším sledování byla pacientům provedena v intervalu 
tří resp. šesti měsíců MRI pánve k posouzní regrese velikosti 
hydrogelu.

Výsledky: U všech pacientů proběhla aplikace hydrogelu 
bez komplikací. U žádného pacienta po aplikaci nedošlo ke 
změně mikčních a defekačních stereotypů. Doba celkového 
sledování byla 2–8 měsíců od aplikace, s dobou od ukončení 
radioterapie 1–7 měsíců. 

Akutní GI toxicita stupně 1 diagnostikována u dvou paci‑
entů (3,6 %), bez nutnosti léčby. Zbytek souboru bez projevů 
akutní GI toxicity. Doba sledování byla příliš krátká k vyhod‑
nocení chronické GI toxicity.

Závěr: Aplikace SpaceOAR hydrogelu představuje jed‑
noduchou, rychlou a bezpečnou metodu k minimalizování 
nežádoucích účinků radioterapie. Naše výsledky potvrzují 
data ze zahraničních center, kde je aplikace hydrogelu již 
běžnou součástí přípravy pacienta před radioterapií.
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ABSTRAKTA

MFS, CO MŮŽEME NABÍDNOUT 
PACIENTŮM S NMCRPC

Matoušková M.1, 2, Klézl P.3, Veselý J.1, Šourková D.1
1Urocentrum Praha 
2Onkologická klinika TN a 1. LF UK Praha 
3Urologická klinika 3. LF UK Praha

Úvod: Selhání hormonální léčby u karcinomu prostaty 
při kastračních hladinách testosteronu provázené pouze 
nárůstem hladin PSA bez prokazatelných vzdálených ložisek 
definujeme jako nemetastatický CRPC. Nemocní s nmCRPC 
kromě pokračování ADT byli pouze sledováni nebo refero‑
váni do klinických studií. Na podkladě ukončených studií 
SPARTAM a ARAMIS vydali FDA a EMA schválení pro podání 
apalutamidu a darolutamidu v indikaci nmCRPC. V klinické 
praxi tak získáváme další ukazatel úspěšnosti léčby – MFS 
(Metastasis‑FreeSurvival), definovaný jako čas od randomizace 
k prvnímu záchytu vzdálených metastáz na zobrazovacích 
metodách nebo úmrtí z jakýchkoli příčin.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Apa‑
lutamid i darolutamid jsou hormonální přípravky nové ge‑
nerace, schválené k oddálení progrese a rozvoje mCRPC, 
postupně se indikace rozšiřují.

Předkládáme naše zkušenosti s podáním přípravků 
u mužů s nmCRPC s vysokým rizikem progrese (rychlý DT 
PSA). Nemocní jsou sledováni ve standardním režimu (klinický 
stav, markery, CT a scintigrafie skeletu).

Výsledky: APA jsme podávali šesti nemocným, DAR 5 
mužům s nmCRPC. Průměrný věk sledovaných byl 63,4 roku. 
Primární léčbou byla u osmi mužů RP, u tří radioterapie. GS 
pouze u jednoho bylo vyšší než 7. Hladina PSA ф 9,26 ug/l. 

Medián sledování souboru je 42 měsíců. K progresi došlo 
u čtyř pacientů (36 %) po 9, 24, 25 a 37 měsících podávání 
léčby, jeden muž zemřel. Pro relaps byli konvertováni na 
obvyklý způsob léčby mCRPC, tři pokračovali s abirateronem, 
jeden cytotoxickou léčbou na bázi taxanů. Perorální léčba 
je dobře tolerována, u dvou pacientů s kožní toxicitou byla 
nezbytná rozšířená léčba.

Závěr: Schválení a tím rozšíření možností farmakoterapie 
(apalutamid, darolutamid) pro nemetastatický kastračně 
refrakterní karcinom prostaty představuje pro nemocné 
efektivní prodloužení doby do rozvoje metastatické formy 
onemocnění, tedy významné prodloužení MFS, dále dobu 
do symptomatické progrese, včetně lokální, kostní příhody 
a nutnosti zahájení systémové protinádorové léčby.

RETROSPEKTIVNÍ ZHODNOCENÍ 
ÚČINNOSTI A BEZPEČNOSTI LÉČBY 
ABIRATERONEM A ENZALUTAMIDEM 
U PACIENTŮ S MCRPC V PRVNÍ LINII 
LÉČBY

Šámal V.1, 2, Richter I.3, 4, Dvořák J.4, Mečl J.1
1Urologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s., Liberec 
2Urologická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK, 
Hradec Králové 
3Onkologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s., 
Liberec 
4Onkologická klinika 1. LF UK a Thomayerovy nemocnice, 
Praha

Cíl: Retrospektivní zhodnocení účinnosti a bezpečnosti 
léčby abirateronem a enzalutamidem u pacientů s metasta‑
tickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty (mCRPC), 
bez předchozího podání chemoterapie.

Pacienti a metody: Celkem 64 pacientů s mCRPC bylo 
retrospektivně hodnoceno. U 50 pacientů byl podáván abi‑
rateron acetát (AA) v dávce 1 000 mg/den per os společně 
s prednisonem 2 × 5 mg/den per os, u 14 pacientů enzalu‑
tamid v dávce 160 mg/den. Definovali jsme události: celkové 
přežití (OS) a přežití bez známek progrese (PFS). Jejich výpočet 
byl stanoven pomocí Kaplan‑Meierové analýzy, pro výpočet 
vlivu klinických a laboratorních faktorů na léčebné výsledky 
jsme použili regresní analýzu. Všechny testy byly prováděny 
na hladině významnosti 5 %.

Výsledky: Ve skupině léčené AA bylo všech 50 paci‑
entů hodnoceno. Medián PFS činil 15,4 měsíce, medián OS 
činil 38,2 měsíce. U pacientů léčených enzalutamidem bylo 
hodnoceno všech 14 pacientů. Medián PFS byl 14,9 měsíce, 
medián OS nebylo možné stanovit. Rozdíl v PFS a OS mezi 
skupinami nebyl signifikantní. Zaznamenali jsme signifikatní 
rozdíl v době do progrese u pacientů mladších 75 let u obou 
skupin (p = 0,011), také jsme prokázali signifikantní rozdíl v PFS 
u pacientů s primárně lokalizovaným onemocněním v porov‑
nání s primárně M+ onemocněním. Rozdíl v PFS a OS mezi 
jednotlivými skupinami Gleasonova skóre jsme neprokázali. 
Pacienti s poklesem PSA o 50 % za tři měsíce měli signifikatně 
delší PFS (p = 0,000). Toxicita po AA byla popsaná v 15 % pří‑
padů, po léčbě enzalutamidem byly nejčastěji bolesti hlavy 
a slabost u 14 % pacientů. 

Závěr: Naše retrospektivní analýza potvrdila účinnost 
a bezpečnost léčby abirateronem u pacientů s mCRPC před 
podáním chemoterapie a stala se běžnou léčebnou moda‑
litou v klinické praxi. 
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ABSTRAKTA

DĚTSKÁ UROLOGIE

UROGENITÁLNÍ TRAUMATA 
DĚTSKÉHO VĚKU

Dolejšová O., Bendová B., Kouba J.
Urologická klinika LF UK a FN Plzeň

Úvod: Poranění urogenitálního traktu u dětí patří mezi 
méně časté nálezy, se kterými se urolog ve své každodenní 
praxi setkává. Cílem práce je zhodnocení poranění urogeni‑
tálního traktu u dětí v rámci jednoho centra.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Retro‑
spektivně jsme zhodnotili poranění urogenitálního traktu 
u dětí a adolescentů v období prosinec 2012 až prosinec 
2019. Celkem bylo řešeno 56 případů (8 dívek a 48 chlapců). 
Průměrný věk dětí byl 12,5 roku.

Výsledky: Poranění zevního genitálu bylo zaznamená‑
no v 35 případech, poranění ledvin v 18, dvakrát se jednalo 
o poranění močového měchýře, jednou byla poraněna uretra. 
Operačně bylo řešeno 14 poranění (25 %). Operační revize 
u poranění ledvin byla provedena v pěti případech (27,7 %), 
z toho u tří dětí byla provedena nefrektomie.

Závěr: Nejčastějším poraněním bylo poranění zevního 
genitálu u chlapců, jednalo se zejména o kontuze a drobné 
tržné rány. Většinu urogenitálních poranění bylo možno řešit 
konzervativním postupem. Nejvíce poranění jsme zazname‑
nali ve věkové skupině nad deset let věku (73,2 %).

PORANĚNÍ LEDVIN U DĚTSKÝCH 
PACIENTŮ, DOPORUČENÍ ESPU A AAST 
VERSUS KLINICKÁ PRAXE
Faltusová E., Pešl T., Prchlík M.
Klinika Dětské chirurgie a traumatologie, 
Dětské traumacentrum TN 3. LF UK, Praha

Úvod: Úrazy jsou nejčastější příčinou nemocnosti a úmrtí 
dětských pacientů. Děti s poraněním urogenitálního traktu 
tvoří přibližně 3 % všech pacientů ošetřených v dětských trau‑
macentrech. Až 60 % těchto pacientů má poranění ledviny. 
Vzhledem k tomu, že se jen vzácně jedná o monotrauma, bý‑
vají tito pacienti spíše léčeni na pracovištích dětské chirurgie, 
než čistě urologických odděleních. Doporučení k léčbě takto 
poraněných pacientů jsou součástí ESPU guidelines teprve od 
roku 2013 a za posledních sedm let v nich došlo k minimálním 
změnám. Mnohem podrobnější a pravidelně aktualizované, 
jsou v tomto ohledu doporučení AAST.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Porov‑
nali jsme doporučení ESPU a AAST stran vstupních vyšetření, 
zobrazovacích metod, terapie u jednotlivých stupňů po‑
ranění a následného sledování. Pak jsme v tomto kontextu 
retrospektivně zhodnotili léčbu pacientů hospitalizovaných 
na našem pracovišti za období 2017 až 2019. Sledovali jsme 
stupeň poranění (dle AAST), průměrnou dobu hospitalizace, 
použité zobrazovací metody a četnost jejich kontrol. Dále 
přítomnost makroskopické/mikroskopické hematurie při 
vstupním vyšetření, způsob terapie a použití ATB.

Výsledky: Za sledované období bylo na našem praco‑
višti léčeno 11 pacientů s poraněním ledviny. Čtyři měli IV. 
st. poranění, šest III. st. a jeden I. st. Průměrná doba hospi‑
talizace byla 16 dní (28–2). CT vyšetření mělo vstupně devět 
pacientů u dvou i s CT kontrolou. Všichni pacienti měli UZ 
vyšetření (průměrně 4,6). Vstupně byla u sedmi pacientů 
zjištěna makroskopická hematurie a u čtyř mikroskopická 
hematurie. Všichni pacienti byli léčeni konzervativně a u čtyř 
byl zaveden stent. Tři pacienti neměli ATB zajištění, ostatní 
ano a to deset a více dní.

Závěr: Jak ESPU, tak AAST doporučení k léčbě poranění 
ledviny nejsou mezi dětskými chirurgy, kteří primárně takto 
poraněné pacienty ošetřují, příliš známá. Léčba probíhá bez 
větších změn podobně od 70. let 20. století. Nyní se vzestu‑
pem CT diagnostiky i u dětských pacientů a významné dis‑
kuzi stran profylaktického užívání ATB, jistě nastanou změny 
v léčebném algoritmu i u nás.
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ABSTRAKTA

ETIOLOGIE A SYMPTOMATOLOGIE 
OBSTRUKCE PELVIURETERÁLNÍ 
JUNKCE U DĚTÍ
Nesvadbová M., Šarapatka J., Šmakal O.
Urologická klinika, FN Olomouc

Úvod: Vyhodnocením operačních nálezů určit příčinu 
obstrukce pelviureterální junkce (PUJO) u dětí. Posouzením 
symptomatologie vyhodnotit nutnost rozsahu vyšetření 
a intervalu kontrol.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Retro‑
spektivně vyhodnoceny nálezy u 392 pacientů, u kterých byla 
2004–2019 provedena pyeloplastika. Pacienti byli indikováni 
k operaci dle guidelines EAU. Hodnoceny tři soubory podle 
věku v době operace. Soubor 1: do 12 měsíců; soubor 2: 
13–60 měsíců a soubor 3: nad 61 měsíců. Vyhodnotili jsme 
symptomatologii a příčinu PUJO, u pacientů, kteří prodělali 
IMC, byla provedena MCUG.

Výsledky: Soubor 1: 209 pacientů. Příčinou obstrukce 
byla 197× stenóza PUJ, 12× křižující céva (5,7 %). Patnáct dětí 
prodělalo IMC, u dvou dětí prokázán VUR gr. I a IV.

Soubor 2: 96 pacientů. Příčinou obstrukce byla 69× ste‑
nóza, 27× křižující céva (28 %). Třicetdva dětí bylo symptoma‑
tických – IMC 19×, u dvou pacientů prokázán VUR gr. I. a II.; 
mikro/makrohematurie 2×; bolesti břicha/renální kolika 11×. 
Operace asymptomatické hydronefrózy pro průkaz obstrukce 
během dispenzarizace byla u 61 (63,5 %) dětí. Náhodný nález 
dilatace s průkazem PUJ byl u tří pacientů.

Soubor 3: 87 dětí. Příčina obstrukce byla 39× stenóza, 48× 
křižující céva (55 %). Šedesátjedna pacientů bylo symptoma‑
tických – IMC 16×, VUR neprokázán, bolesti/renální kolika 45×. 
Operace asymptomatické hydronfrózy pro průkaz obstrukce 
během dispenzarizace byla u 16 (18,4 %) dětí. Náhodný nález 
dilatace s průkazem PUJ byl u 10 (11,5 %) pacientů.

Závěr: Podíl cévní etiologie PUJO (22 %) se zvyšuje vě‑
kem – u kojenců 5,7 %, 1–5 let 28 % a nad 5 let 55 %. U pacien‑
tů nad 5 let je 30 % operovaných asymptomatických − 18,5 % 
po dlouhodobém sledování, 11,5 % pro náhodný nález − je 
nutno zvážit délku a intervaly UZ sledování. Při izolované 
hydronefróze jsme po IMC prokázali VUR v 8 % − provedení 
MCUG je možno zvážit až po pyeloplastice dle peroperač‑
ního nálezu.

DLOUHODOBÉ ZKUŠENOSTI 
S LAPAROSKOPICKOU LYMFATIKOU 
A ARTERIE ŠETŘÍCÍ MIKROCHIRURGICKOU 
VARIKOKELEKTOMIÍ U ADOLESCENTŮ

Drlík M., Vaĺová Z., Sedláček J., Kočvara R.
1Oddělení dětské urologie, Urologická klinika 1. LF UK a VFN, 
Praha

Úvod: Zhodnotit dlouhodobou zkušenost s laparosko‑
pickou lymfatikou a arterie šetřící mikrochirurgickou variko‑
kelektomií u adolescentů na výjimečně rozsáhlém souboru 
pacientů

Materiál a metody/Popis klinického případu: Retro‑
spektivní zhodnocení souboru 197 pacientů, u kterých byla 
v období 1/2010–2/2020 provedena laparoskopická lymfatika 
a arterie šetřící mikrochirurgická varikokelektomie. Průměrný 
věk pacientů v době výkonu byl 15,7 let (od 10,5 do 21,5). 
U 170 případů se jednalo o varikokélu III. stupně, u 28 II. stup‑
ně. Postižení bylo levostranné u 193 (97,9 %), oboustranné u 4 
(2,1 %) pacientů. Nejčastější indikací k operaci byla hypotrofie 
levého varlete, prokázaná na opakovaných vyšetřeních u 108 
(54 %) pacientů, méně často abnormální nález ve spermio‑
gramu u pacientů starších 17 let ve 36 (18,2 %) a bolesti u 23 
(11,6 %) případů. Vzácnými indikacemi bylo postižení pravého 
varlete (stav po orchidopexi, výrazná hypotrofie pravého 
varlete) u osmi (4,1 %), významné oboustrané postižení ve 
čtyřech případech (2 %), varikokéla na solitárním varleti u jed‑
noho (0,05 %), průkaz významného louskáčkového fenoménu 
na ultrasonografii u jednoho (0,05 %) pacienta. V 11 případech 
(6 %) šlo o přání rodiny či pacienta s vysokým stupněm va‑
rikokély. Průměrná doba pooperačního sledování byla 12,7 
měsíců (od 1 do 66), u 168 (85 %) pacientů šlo alespoň o šest 
měsíců. Sledovanými parametry byly komplikace: perzistu‑
jící varikokéla, nově vzniklá hydrokéla na operované straně 
a atrofie varlete na operované straně.

Výsledky: Perzistence varikokély byla zaznamenána 
v šesti (3 %) případech, sekundární hydrokéla ani atrofie var‑
lete nebyla zachycena u žádného z operovaných pacientů.

Závěr: Laparoskopická lymfatika a arterie šetřící mikrochi‑
rurgická varikokelektomie je bezpečnou metodou s vysokou 
úspěšností a velmi nízkým rizikem komplikací.

Grantová podora: Podpořeno MZ ČR – RVO VFN64165.
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ABSTRAKTA

LAPAROSKOPICKÁ TRANSPOZICE 
ABERANTNÍCH CÉV („VASCULAR HITCH“) 
U OBSTRUKCE PYELOURETERÁLNÍ 
JUNKCE

Kočvara R., Sedláček J., Drlík M.
Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Úvod: Obstrukce pyeloureterální junkce (PUJ), způsobená 
tlakem aberantních cév dolního pólu ledviny, nemusí být spo‑
jena s „intrinzickou“ obstrukcí v samotném močovodu. Tento 
typ obstrukce bývá intermitentní a manifestuje se obvykle 
u starších dětí a dospívajících. Cílem práce je videoprezentace 
peroperační rozvahy a laparoskopické provedení operace 
bez přerušení kontinuity močových cest podle Hellstroma.

Materiál a metody/Popis klinického případu: K ope‑
raci přistupujeme při prokázané obstrukci PUJ. Principem 
operace je vysunutí aberantních cév kraniálně mimo oblast 
pyeloureterální junkce. Předpokladem pro použití této me‑
tody je následné potvrzení dobré evakuace pánvičky při 
průběhu peristaltické vlny. Třetí fází operace je zajištění cév 
ve vysunuté poloze modifikací dle Chapmana, tj. zanořením 
do přední stěny pánvičky.

Výsledky: Chlapec, stáří 8 let, byl vyšetřován pro inter‑
mitentní bolesti břicha. Potvrzena hydronefróza II. stupně 
vpravo s nálezem aberantních cév k dolnímu pólu, s dobrou 
separovanou funkcí ledviny (48 %) a s částečnou obstrukcí na 
diuretické scintigrafii. Po laparoskopickém obnažení ledviny 
byla dilatovaná pánvička a PUJ zcela uvolněna od svazku 
aberantních cév, které se tak daly vysunout kraniálně. Při 
dostatečné hydrataci byl podán furosemid 0,5 mg/kg a po‑
tvrzena volná pasáž z pánvičky do močovodu. Cévy byly 
zanořeny dvěma vstřebatelnými stehy do záhybu přední 
stěny pánvičky kraniálně od PUJ. Trvání operace 115 min. Při 
operaci není nutné zavádět stent. Pooperační průběh byl bez 
komplikací, bolesti vymizely, dilatace kalichopánvičkového 
systému se zmenšila.

Závěr: Transpozice aberantních cév je alternativou re‑
sekční pyeloplastiky u vybraných pacientů s intermitentní 
hydronefrózou, pokud při operaci vyloučíme současnou 
„intrinsickou“ příčinu obstrukce PUJ.

MIKROKALCIFIKACE VARLETE, 
NEOBVYKLÉ ONEMOCNĚNÍ 
V DĚTSKÉM VĚKU
Novák I., Broďák M.
Urologická klinika – dětské oddělení, FN a LF UK, Hradec Králové

Úvod: Mikrokalcifikace varlete (TM) jsou v dětské po‑
pulaci vzácným onemocněním. Možná spojitost s nádory 
varlat (TC) vyžaduje věnování odpovídající pozornosti tomuto 
onemocnění. Cílem sdělení je prezentace vlastních zkušenosti 
s tímto onemocněním.

Materiál a metody/Popis klinického případu: V letech 
2010–2020 jsme při screeningovém ultrazvukovém (USG) 
vyšetření varlat u pěti nemocných náhodně diagnostikovali 
mnohočetné mikrokalcifikace. Věk pacientů v době diagnózy 
byl 18–155 měsíců (průměr 98 měsíců). U všech šlo o obou‑
stranné postižení. Současně byly přítomny některé z literárně 
uváděných rizikových faktorů vzniku TM (u dvou anamnéza 
nádoru varle (seminom) u otce, jednou stav po oboustranné 
orchiopexi, u dvou vrozená hydrokéla). Diagnóza mikrokalci‑
fikací ve varleti byla u všech vedlejším nález USG vyšetření in‑
dikovaného pro jiné patologické nálezy na varleti (hydrokéla, 
retence varlete, varikokéla a pozitivita rodinné anamnézy TC).

Výsledky: Všichni jsou trvale dispenzarizováni 12–72 
měsíců (průměr 50 měsíců). Poučení rodiče a starší chlapci 
provádí měsíčně autopalpaci varlat a jednou ročně podstu‑
pují USG. U všech dosud nedošlo ke změnám při autopalpaci 
varlat a rovněž na kontrolách USG nebylo nálezu solidní masy 
mluvící pro možný nádor varlete.

Závěr: Nepozorovali jsme žádné případy onemocnění 
TM bez současné přítomnosti literárně uváděných rizikových 
faktorů.

V našem souboru jsme dosud nezaznamenali změny 
v palpačním nebo USG nálezu, které by nás vedli k provedení 
v tomto případě doporučované biopsie/orchiektomie. 

U všech počítáme s převedením do následné tranzitorní 
péče v dospělosti.
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ABSTRAKTA

VLIV NEOADJUVANTNÍ HORMONÁLNÍ 
LÉČBY U CHLAPCŮ S KRYPTORCHISMEM

Fiala V.1, Vaľová Z.1, Drlík M.1, Sedláček J.1, Dítě Z.1, 
Kočvara R.1, Kalousová M.2

1Urologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha 
2Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 
1. LF UK a VFN, Praha

Úvod: Neoadjuvantní hormonální léčba gonadorelinem 
(GnRH) podávaná s cílem zlepšení vyzrávání spermatogonií 
u kryptorchismu je předmětem zkoumání celé řady prací 
z poslední doby, které hodnotí její efekt na základě testiku‑
lárních biopsií. V našem hodnocení jsme se zaměřili na časný 
anatomický a hormonální vliv neoadjuvantní hormonální 
léčby v porovnání se skupinou bez neoadjuvantní léčby 
u chlapců s nesestouplým varletem v kojeneckém věku.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Fyzi‑
kálně, hormonálně a ultrazvukově byli vyšetřováni donošení 
chlapci s nesyndromickým kryptorchismem ve věku 2,5–3,5 
měsíců. Ve věku šesti měsíců byli randomizováni do skupin 
s neoadjuvantní hormonální léčbou GnRH (intranazální po‑
dání – 4 týdny, 3× denně) a bez léčby. Všichni podstoupili 
orchiopexi do 12 měsíců věku. Vyšetření sérových hladin 
LH, FSH, testosteronu, Inhibinu B, AMH, stejně tak i měření 
velikosti penisu a varlat bylo realizováno ve věku tří měsíců 
a v době operace.

Výsledky: Hodnoceno bylo 36 chlapců (21 s léčbou 
GNRH, 15 bez léčby). Během sledovaného období došlo 
ke statisticky významnému nárůstu velikosti penisu v obou 
skupinách (o 4,6 mm bez léčby a 3,7 mm při léčbě GnRH), 
rozdíl nárůstu mezi skupinami nebyl signifikantní (p = 0,62). 
Nesignifikantní byl též rozdíl nárůstu velikosti sestouplé‑
ho (p = 0,30) i nesestouplého varlete (p = 0,14) mezi oběma 
skupinami. 

V obou sledovaných skupinách došlo k signifikantnímu 
poklesu hormonálních hladin mezi obdobím minipuberty 
a operace. Mezi skupinami jsme nezaznamenali rozdíly v sé‑
rových hladinách jednotlivých hormonů (p = 0,62/LH; p = 1,0/
FSH; p = 0,55/Testosteron; p = 0,43/Inhibin B; p = 0,96/AMH).

Závěr: Neoadjuvantní hormonální stimulace nemá vliv 
na klidové hormonální hladiny ani na velikost penisu a varlat 
měřených v době orchiopexe.

Grantová podora: Podpořeno MZ ČR – RVO VFN64165.

ABDOMINOSKROTÁLNÍ HYDROKÉLA 
U DÍTĚTE

Kuliaček P.1, 2, Šafus A.2, 3, Kopřiva J.3, 1, Novák I.4

1Oddělení dětské urologie, Urologická klinika, FN, Hradec Králové 
2Oddělení dětské chirurgie a traumatologie, FN Hradec Králové 
3Radiologická klinika, FN Hradec Králové 
4Oddělení dětské urologie, Urologická klinika, FN, Hradec Králové

Úvod: Abdominoskrotální hydrokéla (ASH) je vzácné 
onemocnění. Většina případů byla léčená v dětském věku, 
výjimečně v dospělosti.

Materiál a metody/Popis klinického případu: 21mě‑
síční chlapec byl vyšetřen pro levostrannou vodní kýlu šourku, 
trvající od narození. Byla zjištěna rezistence charakteru vodní 
kýly v levém třísle a v šourku. Při UZ vyšetření byla zjištěna 
vodní kýla nejenom v šourku a třísle, ale i v dutině břišní. Byla 
indikována operační revize. Přístupem z levého třísla byla 
vypreparovaná velká vodní kýla podél funiklu zasahující do 
šourku, ale oddělena od varlete. Směrem centrálním hydro‑
kéla vstupovala do tříselného kanálu a do dutiny břišní. Vodní 
kýla velikosti 10 × 4 cm celá vypreparována a odstraněna. 
Laparoskopicky potvrzeno kompletní odstranění a přiměře‑
ný nález ve vnitřním anulu. Rekonstrukce rány dle zvyklostí 
dětského věku. Histologicky potvrzena jenom tkáň vodní 
kýly. Hojení proběhlo per primam, při kotrole varlata v šourku 
symetrické velikosti.

Závěr: ASH vzniká v oblasti perzistujícího processus 
vaginalis pertonei při jeho neúplné obliteraci v kojeneckém 
věku. Při vyšetření dominuje UZ vyšetření. CT nebo MR se 
využívají zřídka. Léčba je chirurgická, jen v nízkém věku bylo 
zaznamenáno spontánní vymizení útvaru. Nejčastější je pří‑
stup z třísla, méně často skrotální. 

Často se využívá laparoskopie při diagnostice i léčbě ASH, 
může se kombinovat s některým výše uvedeným přístupem. 
Prognóza onemocnění je příznivá.
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ABSTRAKTA

DYSFUNKCE DOLNÍCH MOČOVÝCH 
CEST U DOSPĚLÝCH PACIENTEK PO 
FEMINIZUJÍCÍ GENITOPLASTICE 
V DĚTSTVÍ PRO KONGENITÁLNÍ 
ADRENÁLNÍ HYPERPLAZII

Trachta J.1, Mushtaq I.2, Petrášová N.1, 
Hradský O.3, Škába R.1
1Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol, Praha 
2Paediatric Urology Department, Great Ormond Street 
Hospital for Children, London, UK 
3Dětská klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Úvod: Vyhodnocení kvality života, dlouhodobých sym‑
ptomů dysfunkce dolních močových cest (LUTS), sexuální 
funkce a subjektivního zhodnocení feminizující genitoplastiky 
(FG) dospělých pacientek s kongenitální adrenální hyperplazií 
(CAH) operovaných v dětsví.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Retro‑
spektivní analýza zdravotnické dokumentace všech pacientek, 
které podstoupily FG mezi lety 1996 a 2018. Pacientky s CAH 
a karyotypem 46XX starší než 16 let byly kontaktovány a po‑
žádány o vyplnění jednoho experimentálního a třech stan‑
dardizovaných a validizovaných dotazníků k posouzení jejich 
současné emoční pohody (WHO‑5 Well‑Being Index), LUTS 
(ICIQ‑LUTS) a sexuální funkce (dotazník GRISS). Anonymní 
odpovědi této průřezové studie byly porovnány s kontrolní 
skupinou 50 zdravých žen. Statisticky byly výsledky zpraco‑
vány pomocí Studentova t‑testu, Pearsonova Chí‑kvadrát 
testu, Fisherova testu a Spearmanova koeficientu pořadové 
korelace. P‑hodnotu méně než 0,05 jsme považovali za sta‑
tisticky významnou.

Výsledky: Ze 106 pacientek, které podstoupily FG, jich 
bylo 64 zahrnuto do studie a 32 z nich (50 %) ve věku 17 až 40 
let (medián 25,5 let) dotazníky vyplnilo. Rozdíl ve výsledcích 
současné emoční pohody zkoumané a kontrolní skupiny se 
statisticky významně nelišil (medián WHO‑5 skóre 60 a 64; 
p‑hodnota 0,82). Mezi zkoumanou a kontrolní skupinou jsme 
nenašli ani statisticky významné rozdíly ve výskytu LUTS, a to 
jak ve škále symptomů plnící fáze, mikční fáze nebo inkonti‑
nence, tak v celkovém skóre LUTS (medián ICIQ‑FLUTS skóre 
3,5 a 3; p‑hodnota 0,43).

Závěr: Pacientky s CAH po FG v dětství ve srovnání se 
zdravou populací stejně starých žen nestrádají emočně a ne‑
mají vyšší výskyt symptomů dysfunkcí dolních močových 
cest.

Grantová podora: Studie nebyla finančně podpořena 
žádným výzkumným grantem nebo jakoukoliv odbornou či 
jinou společností.

SEXUÁLNÍ FUNKCE U DOSPĚLÝCH 
PACIENTEK PO FEMINIZUJÍCÍ 
GENITOPLASTICE V DĚTSTVÍ PRO 
KONGENITÁLNÍ ADRENÁLNÍ HYPERPLAZII

Trachta J.1, Mushtaq I.2, Petrášová N.1, Hradský O.3, 
Škába R.1
1Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol, Praha 
2Paediatric Urology Department, Great Ormond Street 
Hospital for Children, London, UK 
3Dětská klinika, 2. LF UK a FN Motol, Praha

Úvod: Vyhodnocení kvality života, dlouhodobých sym‑
ptomů dysfunkce dolních močových cest (LUTS), sexuální 
funkce a subjektivního zhodnocení feminizující genitoplastiky 
(FG) dospělých pacientek s kongenitální adrenální hyperplazií 
(CAH) operovaných v dětsví.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Retro‑
spektivní analýza zdravotnické dokumentace všech pacien‑
tek, které podstoupili FG mezi lety 1996 a 2018. Pacientky 
s CAH a karyotypem 46XX starší než 16 let byly kontaktovány 
a požádány o vyplnění jednoho experimentálního a třech 
standardizovaných dotazníků k posouzení jejich současné 
emoční pohody (WHO‑5 Well‑Being Index), LUTS (ICIQ‑LUTS) 
a sexuální funkce (dotazník GRISS). Anonymní odpovědi této 
průřezové studie byly porovnány s kontrolní skupinou 50 
zdravých žen. Statisticky byly výsledky zpracovány pomo‑
cí Studentova t‑testu, Pearsonova Chí‑kvadrát testu, Fishe‑
rova testu a Spearmanova koeficientu pořadové korelace. 
P‑hodnotu méně než 0,05 jsme považovali za statisticky 
významnou.

Výsledky: Ze 106 pacientek, které podstoupily FG, jich 
bylo 64 zahrnuto do studie a 32 z nich (50 %) ve věku 17 
až 40 let (medián 25,5 let) dotazníky vyplnilo. Statisticky 
významný rozdíl byl mezi operovanou a kontrolní skupinou 
v počtu žen žijících ve stálém partnerském vztahu (28 % 
a 84 %; p‑hodnota 0,0000), v pravidelnosti pohlavního styku 
(41 % a 92 %; p‑hodnota 0,0000) a v počtu žen, které porodily 
děti (13 % a 36 %; p‑hodnota 0,0369). Ve skupině operovaných 
byl medián celkového sexuálního GRISS skóre 4 (rozsah 1–7) 
ve srovnání s mediánem 1 (rozsah 1–9) v kontrolní skupině. 
Nejhorší skóre uváděly operované ve frekvenci pohlavního 
styku a vaginismu. 81 % operovaných by doporučilo FG ja‑
kékoliv dívce s CAH a dvě třetiny operovaných považují za 
nejlepší věk k operaci v ranném dětství.

Závěr: Dospělé pacientky s CAH po FG v dětsví mají horší 
sexuální funkce, žijí méně často v dlouhodobém partnerském 
svazku a rodí méně často, než populace stejně starých zdra‑
vých žen. Přesto nedosáhl medián jejich GRISS skóre hodnoty 
sexuální dysfunkce (skóre 5). Většina operovaných žen vnímá 
FG jako přínosnou.

Grantová podora: Studie nebyla finančně podpořena 
žádným výzkumným grantem nebo jakkoukoliv odbornou 
či jinou společností.
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ABSTRAKTA

ANDROLOGIE

SUBSTITUČNÍ TERAPIE TESTOSTERONEM 
STÁRNOUCÍCH MUŽŮ SE SEKUNDÁRNÍM 
HYPOGONADISMEM
Broul M.1, 2, Schraml J.1
1Klinika urologie a robotické chirurgie, Masarykova nemocnice 
v Ústí nad Labem 
2Sexuologické oddělení, Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem

Úvod: Nízké hladiny testosteronu pro daný věk mohou 
být spojeny se subjektivně vnímaným dyskomfortem, sexu‑
ální dysfunkcí a vyšším kardiovaskulárním rizikem. Na základě 
subjektivních obtíží pacienta a hladin testosteronu může být 
zahájena substituční terapie testosteronem (TRT).

Materiál a metody/Popis klinického případu: V pří‑
spěvku autoři uvádí zkušenosti s TRT u „aging male“ paci‑
entů za období leden 2018 až červen 2020. Celkem hodnotí 
soubor 46 mužů ve věku 49 až 75 let. Průměrný věk pacientů 
byl 59,6 let.

Výsledky: V souboru jsou zhodnoceny hladiny celko‑
vého testosteronu před léčbou, po 6 a po 12 měsících. Dále 
hodnotíme výsledky pětiotázkové verze dotazníku Interna‑
tional Index of Erectile Function a hladiny celkového PSA. 
Soubor je dále rozdělen podle použité terapie – injekční, 
transdermální a perorální. 

Soubor je dále rozdělen podle typu použité formy léčby 
– injekční, transdermální a perorální. Ze souboru byly vylou‑
čeni pacienti, kteří v průběhu jednoho roku hodnocení přešli 
z jedné formy terapie na jinou.

Závěr: Ověřili jsme vhodnost a bezpečnost substituční 
terapie testosteronem u stárnoucích hypogonadálních mužů. 
Pacienti hodnotili zlepšení libida a erektilní funkce. V našem 
souboru nedošlo k žádným nežádoucím účinkům léčby, ani 
jsme nezaznamenali žádné zvýšení rizika této léčby.

KONZERVATIVNÍ LÉČBA PLASTICKÉ 
INDURACE PENISU – JE NĚCO NOVÉHO?

Zámečník L.1, Hradec T.1, Novák J.2, Řezáč J.3

1Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha, Iscare Praha 
2Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha, Gennet Praha, TH 
klinika, Praha 
3Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha

Úvod: Plastická indurace penisu (PIP) je získané one‑
mocnění pojivové tkáně postihující obaly topořivých těles. 
Důsledkem je tvorba fibrózních plaků s následným zakřivením 
penisu, které významně omezuje sexuální život pacientů. 
Jde o obtížně léčitelné onemocnění. V konzervativní léčbě 
je používáno mnoho off‑label metod, specifickou léčbou je 
aplikace klostridiové kolagenázy. Cílem sdělení je zhodnocení 
více druhů konzervativní léčby, popis nových podpůrných 
metod léčby (modelace penisu, částečná destrukce plaku).

Materiál a metody/Popis klinického případu: V době 
2/2001–5/2020 bylo léčeno celkem 298 mužů ve věkovém 
rozmezí 19–78 let (průměr 48,2 roku). Průměrná doba trvání 
obtíží do vyšetření byla 330 dní. 95 % pacientů bylo léčeno 
před vyšetřením několika způsoby (perorální, injekční léčba). 
Indikací k léčbě byl hmatný plak, deformita penisu a porucha 
erekce plynoucí ze základního onemocnění. Indikací k léčbě 
kolagenázou byl hmatný plak a zakřivení penisu minimálně 
30 stupňů. U deseti pacientů jsme provedli aplikaci hydro‑
cortisonu do plaku jako první injekční léčbu, u pěti z nich 
lokální destrukci plaku jehlou před touto aplikací, pacienti 
byli edukováni o modelaci penisu.

Výsledky: Vstupně uvádělo ohyb penisu 79 % paci‑
entů, plak 85 % pacientů, bolest 45 % pacientů a poruchu 
erekce 38 % pacientů. Všechny z metod brzy zlepšily bolest, 
menší vliv měly na velikost plaku a zásadně neměnily vliv 
na ohyb. Efekt perorální léčby tamoxifenem byl souhrnně 
v 65 %, kolchicinem v 38 %. Z metod injekčních měla největší 
léčebnou odezvu aplikace kolagenázy (86 %), interferonu 
(53 %) a verapamilu (49 %). Bude podrobně hodnocen vliv 
na ostatní parametry (ohyb, bolest, erekce). Aplikace kyseliny 
hyaluronové do plaku je metoda s krátkou dobou sledování 
pacientů. U deseti pacientů, kde byla provedena aplikace 
hydrocortisonu a modelace penisu, byly výsledky stran ohybu 
povzbudivější.

Závěr: Konzervativní léčba M. Peyronie je mutlimodální, 
v době nedostupnosti kolagenázy je třeba hledat nové pří‑
stupy k terapii. Zřejmý je benefit léčby ve specializovaném 
centru.

Grantová podporar: Podpořeno MZ ČR – RVO VFN64165.

před th. po 6 měsících po 12 měsících
Hladina testosteronu 
(nmol/l)

6,58 14,95 15,16

IIEF 5 12,5 17,8 19,8
PSA (ug/l) 2,54 3,32 2,65
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ABSTRAKTA

TESTIKULÁRNÍ PROTÉZA – 
PERSPEKTIVA PACIENTA

Beniač P., Dolejšová O., Hora M.
Urologická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň

Úvod: Implantace testikulární protézy při radikální or‑
chiektomii je postup, který snižuje psychologický dopad 
onkologického výkonu. Málo studií se soustředí na hodno‑
cení této procedury z pohledu pacienta. Cílem je zhodnotit 
naše výsledky.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Tele‑
fonicky byli osloveni nemocní, u kterých byla implantovaná 
testikulární protéza. Ti odpověděli na připravené dotazy. 
Délka operace byla porovnána t‑testem. Velikost protézy je 
na modelech konzultována před operací přímo s nemocným.

Výsledky: Bylo implantováno 55 testikulárních protéz. 
Průměrný věk byl 35 let. Operační čas se ve skupině implanto‑
vaných vs. neimplantovaných nelišil (p = 0,727). S vyplněním 
dotazníku souhlasilo 96 %. Hodnocení dobré až výborné 
uvedlo 96 %. Jeden nemocný nebyl spokojen, důvodem 
byla příliš vysoká pozice protézy v třísle. 96,4 % považuje za 
důležité, aby urolog před operací nemocného informoval. 
Pro 92,8 % bylo při rozhodování důležité kosmetické hledisko. 
Pro 39,2 % je implantát trochu výš či až moc vysoko. U 71,4 % 
byla velikost v pořádku, pro 14,2 % je protéza moc velká a pro 
7 % moc malá, 8 % neví. U 82,1 % tvar vyhovuje, u 7,1 % byl 
nepravidelný, 11 % neví. 82 % vnímá protézu tužší než nativní 
varle. Ve 100 % protéza nevadí při sportu ani pohlavním styku.

Závěr: Celkově je spokojeno 96,2 %. 40 % sdělilo, že je 
protéza trochu výš. Urologové by se při operaci měli soustře‑
dit na to, aby protézu implantovali na nejnižší místo šourku. 
Implantace neprodlužuje zásadně délku operace. 92,3 % by 
se pro implantaci rozhodlo znovu.

CYSTA EJAKULATORNÍHO DUKTU, 
OBSTRUKČNÍ PŘÍČINA ANEJAKULACE 
A PROSTATODYNIE
Čapka D., Štanc O., Grill R.
Urologická klinika 3. LF UK a FNKV v Praze

Úvod: Obstrukční azoospermie je definována jako ne‑
přítomnost spermií v ejakulátu navzdory normální sperma‑
togenezi. Mezi posttestikulární příčiny azoospermie patří 
obstrukce ductus ejaculatorius. Jako příčina azoospermie 
se odhaduje u 5 % pacientů. Diagnostika obstrukce duktál‑
ního systému se opírá o analýzu ejakulátu a transuretrální 
ultrasonografii.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Pacient 
byl odeslán na naši andrologickou ambulanci k vyšetření pro 
bolestivou ejakulaci a dyskomfort při hrázi. Při fyzikálním 
vyšetření per rektum hmatné zduření a fluktuace prostaty. 
Při ultrazvukovém vyšetření zjevné cystické ložisko prosta‑
ty, čirého, anechogenního obsahu a dilatace semenných 
váčků. Konzervativní postup bezúspěšný. Proto indikována 
transuretrální resekce – incize za kontroly UZ. Na kontrole 
pacient bez obtíží.

Závěr: Cystická obstrukce ejakulatorního duktu je vzác‑
nou příčinou obstrukční azoospermie. Resekce je považo‑
vána za bezpečnou a efektivní metodu léčby. Simultánní 
endoskopické zobrazení a TRUS výrazně zlepšuje přehled při 
endoskopickém výkonu. Toto onemocnění je dobře léčitelné 
a lze je vyléčit jednoduchým operačním zákrokem.
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ABSTRAKTA

EPIDERMOIDNÍ CYSTA 
VARLETE U DVOJČAT

Hájková V.1, Skalka R.1, 2

1Fakultní nemocnice Ostrava 
2Lékařská fakulta, Ostravská univerzita

Úvod: Epidermoidní cysta je benigní nádor, který před‑
stavuje 3 % primárních testikulárních nádorů u dětí. Dia‑
gnostika spočívá v základním klinickém vyšetření, stanovení 
hladin onkomarkerů a USG vyšetření. Terapií je varle šetřící 
extirpace patologického ložiska. Tento nález jsme zachytili 
u 11letých dvojčat.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Uvádí‑
me případ 11letých bratrů (dvojčat) se shodným histologic‑
kým nálezem. V prvním případě se jednalo o bilaterální nález 
v rámci diferenciální diagnostiky otoku skrota při souběžně 
probíhající varicelové infekci, vzhledem k oboustrannému 
postižení a ne zcela typickému charakteru USG obrazu ložisek 
byl pacient předán na specializované onkologické pracoviště. 
Druhý bratr posléze podstoupil vyšetření na základě rodinné 
anamnézy s nálezem ložiska v pravém varleti. Vzhledem k ne‑
gativním hodnotám onkomarkerů a s ohledem na benigní 
nález u bratra byl odoperován již na našem pracovišti. V obou 
případech byla provedena nekomplikovaná extirpace tumo‑
ru, pooperační průběh taktéž nekomplikovaný, indikována 
dispenzarizace pacientů.

Závěr: Epidermoidní cysta je vzácný benigní tumor varle‑
te, na základě USG nálezu a negativních hladinách onkomar‑
kerů je nález indikován k záchovnému operačnímu výkonu.

MLADÝ MUŽ S IDIOPATICKOU PARCIÁLNÍ 
SEGMENTÁLNÍ TROMBÓZOU CORPUS 
CAVERNOSUM
Seifriedová Z., Šarapatka J.
Urologická klinika LF a FN Olomouc

Úvod: Podle EAU Guidelines je idiopatická parciální seg‑
mentální trombóza corpus cavernosum, často označována 
jako parciální priapismus omezený pouze na jedno těleso, 
velmi vzácný jev neznámé etiologie.

Materiál a metody/Popis klinického případu: 24letý 
muž s náhlou bolestí u kořene penisu vlevo s iradiací k peri‑
neu, den předtím erekce normální. Při bázi penisu a na peri‑
neu hmatná tuhá rezistence, DRE prosáknutí prostaty, afebril‑
ní, leukocytóza v KO. Na CT pánve s KL zvětšení levého corpus 
cavernosum v oblasti perinea s útlakem pravostranného. 
Ordinován Amoksiklav a Fraxiparin 0,8 ml. Pacient sledován 
ambulantně, třetí den na UZ těleso vlevo na perineu smíše‑
ně echogenní, vaskularizace snížená. Sedmý den bolestivé 
spontánní erekce, hmatná rezistence v regresi, na dopplero‑
metrickém UZ kavernózních těles normální nález. Za 30 dní 
na MR penisu potvrzení parciální segmentální trombózy crus 
penis a corpus cavernosum vlevo 50 mm. Pozitivní rodinná 
anamnéza Leidenské mutace, doporučen Fraxiparin Forte 
0,8 ml. Za tři měsíce erekce bez potíží, penis rovný. Na MR po 
šesti měsících parciální rekanalizace tělesa a kongesce při 
obnoveném přítoku a pouze částečně obnoveném odtoku 
krve. Za 11 měsíců kontrolní MR bez vývoje nálezu, pacient 
asymptomatický, trombofilní stavy vyloučeny, aplikace LMWH 
ukončena, kontrola při potížích.

Závěr: Vzácná trombóza corpus cavernosum vlevo v ob‑
lasti crus a corpus cavernosum penis. Antikoagulační terapií 
(LMWH) rekanalizace trombózy a návrat erektilní funkce ad 
integrum po třech měsících.



43

Ces Urol 2020; 24(Suppl. A) 

ABSTRAKTA

NÁDORY LEDVIN

KORELACE NÁLEZŮ CEUS 
(CONTRAST-ENHANCED ULTRASOUND) 
S DEFINITIVNÍM HISTOPATOLOGICKÝM 
ZÁVĚREM U PACIENTŮ PO 
LAPAROSKOPICKÉ RESEKCI LEDVINY

Novák K.1, Pešl M.1, Jahoda J.2, Hanuš T.1
1Urologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha 
2Radiodiagnostiká klinika VFN a 1. LF UK, Praha

Úvod: CEUS (Contrast‑Enhanced UltraSound) je dyna‑
mická zobrazovací metoda založená na sledování tkáňové 
perfuze suspektních lézí ledviny (zejména komplexní cysty) 
po intravenózní aplikaci kontrastní látky s mikrobublinami. 
U některých pacientů je konečnou modalitou v rozhodova‑
cím procesu o chirurgické léčbě.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Laparo‑
skopická resekce ledviny (LRL) pro tumor byla provedena od 
1/2019 do 4/2020 u 54 pacientů. U 8 z nich (6 mužů a 2 ženy, 
věk 45–74) byla indikace k LRL (6× vpravo, 2× vlevo) až na 
základě CEUS nálezu. Dle předchozího CT šlo o nejasné cys‑
tické léze. U dvou šlo o resekci dvou tumorů. Jedna pacientka 
byla sledována pro von Hippel‑Lindaův syndrom (VHL). Byl 
porovnán závěr CEUS vyšetření s histopatologickým nálezem 
resekovaných tumorů.

Výsledky: Viz tabulka níže (RCC – světlobuněčný karci‑
nom ledviny). Nález maligního tumoru byl potvrzen z 6 z 8 
pacientů (75 %). Pacient č. 5 anamnesticky po pravostranné 
resekci ledviny před osmi lety – histologicky RCC pT1a G2–3, 
R0. Pacientka č. 8 s VHL syndromem měla překvapivý nález 
karcinomu i v enukleované cystě 33 mm velké. Všichni paci‑
enti byli bez chirurgických komplikací.

Závěr: CEUS má potenciál zpřesnit indikaci k chirurgické‑
mu řešení nádorů ledvin v případě nejasného nálezu na CT. 
Výhodou je vyšší senzitivita vyšetření sept proti CT u kom‑
plexních cystických lézí.

VYHODNOCENÍ EXPRESE RECEPTORŮ 
CD 253, CD 31 A CD 178 U NÁDOR-
INFILTRUJÍCÍCH NK A T-BUNĚK 
U PACIENTŮ S KARCINOMEM LEDVINY

Havlová K.1, Veselý Š.1, Střížová Z.2, Smrž D.2, 
Babjuk M.1
1Urologická klinka FN Motol a 2. LF UK, Praha 
2Ústav imunologie FN Motol a 2. LF UK, Praha

Úvod: Porozumění interakci imunitního systému a ná‑
dorových buněk karcinomu ledviny je nezbytné ke zvýšení 
efektivity adoptivní buněčné imunoterapie. Zaměřili jsme se 
na vyhodnocení protinádorové aktivity nádor‑infiltrujících NK 
a T‑buněk v tumorózní tkáni, peritumorózní a ve zdravé tkáni. 
U izolovaných lymfocytů z jednotlivých částí jsme sledovali 
tumor‑necrosisfactor‑relatedapoptosis‑inducing ligand (TRAIL, 
CD253), který umožňuje selektivně zabíjet nádorové buňky 
s minimální toxicitou pro buňky zdravé, a také schopnost lym‑
focytů migrovat endotelovými buňkami za pomoci platelet/
endothelial cell adhesion molecule‑1 (PECAM 1, CD31).

Materiál a metody/Popis klinického případu: Zpraco‑
vali jsme 57 vzorků tkáně od 19 pacientů, kteří na naší klinice 
podstoupili radikální nefrektomii pro karcinom ledviny – jedna‑
lo se o vzorky z tkáně nádorové, peritumorózní a tkáně zdravé. 
Následovala izolace lymfocytů a charakterizace jejich T a NKbu‑
něk pomocí vybraných povrchových receptorů (CD178 = FasL, 
CD253 = TRAIL, CD31 = PECAM‑1). Získané výsledky jsme porov‑
nali s histopatologickým nálezem a dalšími faktory. Výsledky 
byly statisticky hodnoceny pomocí neparametrických variant 
t‑testu. Míra signifikance byla určena jako p < 0,05.

Výsledky: U pacientů s nesvětlobuněčným renálním kar‑
cinomem byla prokázána zvýšená infiltrace tumorózní tkáně 
T‑buňkami FasL+PECAM‑1+. U pacientů se světlobuněčným 
karcinomem (ccRCC) byla v peritumorózní tkáni zvýšená 
akumulace T‑buněk se všemi třemi testovanými fenotypy. 
U pacientů s ccRCC Fuhrmanové grade 3 se prokázala (oproti 
pacientům s nižším grade) snížená intratumorózní infiltrace 
NK a T‑buňkami s povrchovými znaky znaky TRAIL+FasL+, 
TRAIL+PECAM‑1+ a FasL+PECAM‑1+. Naopak v peritumorózní 
tkáni byla infiltrace NK a T‑buněk TRAIL+FasL+ a TRAIL+PE‑
CAM‑1 zvýšená.

Závěr: Spektrum exprimovaných znaků na povrchu T 
a NK buněk se liší v závislosti na tkáňové lokalizaci a histopa‑
tologickém gradu nádoru. Výsledky ukazují, že se závažností 
onemocnění se cytotoxické NK a T buňky ve zvýšené míře 
akumulují v peritumorózní tkáni. 

Tyto výsledky mají potenciál k vývoji moderních proto‑
kolů pro expanzi tumor‑infiltrujících lymfocytů za účelem 
adoptivní buněčné imunoterapie karcinomu ledviny.

Grantová podpora: Podpořeno projektem MZČR 
00064203.

Pacient CEUS Histologie Velikost
1 Bosniak IV, 31 mm RCC pT1 a G1 R1 22 mm
2 solidní léze 26 mm papilární reanální karcinom typ I, pT1 a R0 25 mm
3 solidní léze 19 mm solidní papilární renální karcinom pT1 a R0 26 mm
4 hypogenní ložisko 

17 mm
RCC pT1 a G2 R1+ papil. ren. ca typ I R0 23 + 25 mm

5 Bosniak IV, 27 mm multilokulární karcinom 20 mm
6 solidní ložisko 28 mm onkocytom 22 mm
7 nehemogenní ložisko 

48 mm
RCC pT1b G2 R0 N1 43 mm

8 hyperechogenní 
ložisko 13 mm + 
cysta

pT1a G2 R0 + pT1a G2 R0 13 + 33 mm
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ABSTRAKTA

ROBOTICKY ASISTOVANÁ RESEKCE 
LEDVIN PRO CT1 TUMORY: ZKUŠENOSTI 
S 220 VÝKONY
Študent V.1, 2, Purová D.2, Lounová V.1, 2, 
Študent V. ml.1, 2

1Urologická klinika FN Olomouc 
2Lékařská fakulta UP v Olomouci

Úvod: Resekce ledviny je dnes zlatým standardem chi‑
rurgické léčby malých (cT1) tumorů ledvin. Preferovány jsou 
minimálně invazivní techniky. Cílem práce je zhodnotit naše 
výsledky u roboticky asistované resekce ledviny (RAPN).

Materiál a metody/Popis klinického případu: Hodno‑
ceny byly RAPN provedené v letech 2009–2019. V prospektiv‑
ně vedené databázi jsou zaznamenány všechny perioperační 
výsledky. Hodnoceny tak byly demografické údaje pacientů, 
R.E.N.A.L. nefrometrické skóre, operační časy, krevní ztráty, 
doba ischemie, histologické nálezy, perioperační komplikace 
a funkční výsledky (% pacientů s poklesem glomerulární 
filtrace při dimisi dle CKD‑EPI o 30 % a více).

Výsledky: V daném období bylo provedeno 220 RAPN. 
Průměrný věk pacientů byl 62,5 (30–80) let. Jejich průměrný 
Charlson comorbidity index byl 4,0 (2–10). R.E.N.A.L. nefrome‑
trické skóre bylo hodnoceno jako nízce (4–6 bodů), středně 
(7–9) a vysoce (10–12) komplexní u 124 (56,3 %), 92 (41,8 %) 
a 4 (1,9 %) tumorů. Průměrná délka operace byla 97 (29–223) 
minut. Průměrný konzolový čas byl 62 (20–149) minut. Prů‑
měrné krevné ztráty byly 80 (0–2 000) ml. U 128 (58,1 %) pa‑
cientů byla resekce provedena v teplé ischemii, přičemž tato 
trvala v průměru 17,9 (8–29) minut. Histologicky bylo 40/220 
(18,1 %) nálezů benigních, jednalo se u 10 (4,6 %) pacientů 
o angiomyolipom a u 25 (11,3 %) o onkocytom. Z maligních 
karcinomů převažoval světlobuněčný renální karcinom (133 
pacientů; 60,5 %) a renální papilární karcinom (33 pacientů; 
15 %). Pozitivní chirurgické okraje byly zjištěny u 2,3 % paci‑
entů. Perioperační komplikace se vyskytly u 28 (12,7 %) RAPN. 
V 18 (8,2 %) případech se jednalo o Clavien 1–2 komplikace, 
závažné, vyžadující operační revizi (Clavien 3b) se vyskytly 
u 3 (1,3 %) pacientů. Průměrná doba hospitalizace byla pět 
dní. U 79 % pacientů nedošlo v době dimise ke zhoršení 
renálních funkcí.

Závěr: RAPN je bezpečná a efektivní operační metoda, 
která je spojena s výbornými peri‑ a pooperačními výsledky.

VÝSLEDKY OPERAČNÍHO ŘEŠENÍ 
LOKÁLNÍCH RECIDIV ZHOUBNÝCH 
NÁDORŮ LEDVIN
Šoffová S., Hrbáček J., Zachoval R.
Urologická klinika 3. LF UK a TN, Praha

Úvod: Cílem studie bylo zjistit, jaký je výskyt lokálních 
recidiv zhoubných nádorů ledvin a výsledky jejich léčby.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Do studie 
byli zařazeni pacienti operováni pro zhoubný nádor od 01/2007 
do 03/2020. Diagnóza lokální recidivy byla vyslovena při dispenza‑
rizaci na základě radiologického nálezu. V době operace primár‑
ního nádoru byl hodnocen histologický typ, stupeň diferenciace, 
onkologické stadium, velikost a lokalizace nádoru. V době opera‑
ce lokální recidivy byla hodnocena doba od operace primárního 
nádoru, histologický nález a lokalizace nádoru. Během dalšího 
sledování byl hodnocen onkologický stav pacientů.

Výsledky: V uvedené době podstoupilo nefrektomii 
(NE) nebo resekci nádoru (PNE) 908 pacientů. Pravidelně jsme 
sledovali 421 pacientů, z toho 276 pacientů po NE a 145 po 
PNE. U devíti pacientů se objevila suspektní lokální recidiva 
a u šesti z nich se recidiva potvrdila v histologickém nálezu. 

Tabulka č. 1 zobrazuje výsledky v době operace primár‑
ního nádoru ve srovnání pacientů po NE a PNE.

Tabulka č. 2 zobrazuje výsledky v době operace lokální 
recidivy nádoru.

Průměrná doba sledování po exstirpaci recidivy je 30,2 
měsíců. Pět pacientů je v remisi. Jeden pacient zemřel na 
generalizaci.

Závěr: Studie potvrzuje, že lokální recidivy zhoubných 
nádorů ledvin jsou vzácné. Jejich operační řešení přináší 
dobré výsledky.

Tabulka 2. NE PNE
Věk v době recidivy průměr (roky) (rozmezí) 67,4 (64–69) 60,3 (51–67)
Doba od primární operace průměr (měsíce) (rozmezí) 26,2 (14–53) 24,3 (6–62)

Histologický nález
identická 3 3
bez malignity 2 1

Stupeň diferenciace
G1 0 1
G2 3 1
G3 0 1

Tabulka 1. NE PNE

Histologický typ
světlobuněčný karcinom 4 2
medulární karcinom 0 1
papilární karcinom 1 1

Stupeň diferenciace
G1 1 1
G2 4 1
G3 0 1

Stadium

pT1a 2 1
pT1b 1 0
pT2a 1 0
pT2b 0 0
pT3a 1 0

Velikost průměr (rozmezí) 51 mm 
(27–80 mm)

30,5 mm 
(17–40 mm)

Lokalizace
pravá ledvina 1 1
levá ledviny 4 3
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ABSTRAKTA

CHIRURGICKÁ LÉČBA IZOLOVANÉ 
RETROPERITONEÁLNÍ RECIDIVY 
KARCINOMU LEDVINY 
PO RADIKÁLNÍ NEFREKTOMII

Staník M.1, Poprach A.2, Macík D.1, Čapák I.1, 
Hulová M.1, Lakomý R.2, Doležel J.1
1Klinika operační onkologie, Oddělení urologické onkologie, 
Masarykův onkologický ústav, Brno 
2Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický 
ústav, Brno a LF MU Brno

Úvod: Izolovaná retroperitoneální recidiva (IRR) karcino‑
mu ledviny po radikální nefrektomii (RN) je prognosticky ne‑
příznivá a zůstává terapeutickou výzvou. Chirurgická léčba IRR 
byla popsána pouze na malých retrospektivních souborech 
a může vést u části nemocných k dlouhodobým remisím. Cíli 
práce jsou zhodnocení operačních komplikací u nemocných 
s IRR a především vztahu IRR k přežití pacientů.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Z pro‑
spektivně vedené databáze bylo identifikováno 54 pacientů, 
kteří podstoupili extirpaci IRR renálního karcinomu po radi‑
kální nefrektomii v letech 2003–2019, z nichž u 49 byla reci‑
diva histologicky potvrzena. U všech nemocných byla před 
operací vyloučena vzdálená diseminace pomocí CT vyšetření. 
Za IRR jsme pokládali recidivu v lůžku po nefrektomii (n = 15), 
v regionální lymfatické uzlině (LU; n = 19) nebo v ipsilaterální 
nadledvině (n = 15). Pětileté nádorově specifické přežití (CSS) 
a přežití bez recidivy (RFS) bylo hodnoceno pomocí Kaplan‑
‑Meierové křivky.

Výsledky: Medián věku v čase IRR byl 64 let (interval: 
25–81), muži a ženy tvořili 69 % a 31 % kohorty. Medián doby 
od RN do extirpace IRR byl 40 měsíců (IQR 20; 96) a medián 
velikosti IRR 27 mm (10–93). K metastatické progresi došlo 
u 30/49 pacientů (61 %) při mediánu sledování 46 měsíců. 
Další metastazektomii nebo stereotaktické ozáření podstoupi‑
lo 18/49 (37 %) a systémovou léčbu 19/49 (39 %) nemocných. 
Pětileté RFS a CSS dosáhlo 33 % a 68 % pro celý soubor s me‑
diánem přežití 27, resp. 82 měsíců a nelišilo se signifikantně 
v případě recidivy v lůžku, v LU nebo v nadledvině. Diagnóza 
IRR do 24 měsíců po RN byla prediktorem horšího přežití 
(pětileté CSS 83 % vs. 40 %, HR 2,66). Vážné komplikace stupně 
3–5 byly zaznamenány u pěti pacientů (10 %), z nichž jeden 
zemřel do 90 dnů od oerace.

Závěr: Chirurgická léčba IRR je technicky proveditelná, 
s relativně nízkou morbiditou a je základem léčby lokoregi‑
onální recidivy. Extirpací IRR lze dosáhnout u podstatné části 
nemocných dlouhodobých remisí.

Grantová podpora: Podpořeno MZ ČR – RVO (MOÚ, 
00209805).

MULTIPLICITNÍ BILATERÁLNÍ RENÁLNÍ 
TUMOR – ROBOTICKÁ RESEKCE

Štursa M.
Nemocnice AGEL Nový Jičín, a. s., Nový Jičín

Úvod: Nefron šetřící chirurgie je standardem léčby pro 
většinu velikostně přijatelných renálních tumorů, pokud je 
to technicky možné. Robotická parciální nefrektomie je nej‑
atraktivnější přístup u pacientů indikovaných k záchovným 
výkonům. Pro resekci vícečetných tumorů ledvin se tato 
výhoda ještě zvýrazňuje.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Na vi‑
deu demonstrujeme jednotlivé kroky operačního robotické‑
ho přístupu u 59leté pacientky s oboustrannými vícečetnými 
nádory ledviny. Na pravé ledvině dle CT jedno ložisko cca 
30 mm, vlevo celkem čtyři nádory – 50 mm, 30 mm, 21 mm 
a 8 mm. V první době jsme zvolili robotickou resekci solitár‑
ního tumoru na pravé straně, ve druhé době pak robotická 
resekce čtyř tumorů vlevo.

Výsledky: V první době provedena robotická resekce 
vpravo – doba ischemie 24 minut, doba výkonu 70 minut, 
histologicky onkocytom. I ve vztahu k histologii se definitivně 
rozhodujeme pro resekční výkon mnohočetných tumorů 
vlevo, výkon proveden s odstupem tří měsíců, doba výkonu 
156 minut, doba ischemie 35 minut, ztráty 100 ml. Histologic‑
ky opět všechny tumory onkocytomy. Pooperační průběhy 
zcela klidné.

Závěr: Zatímco majorita renálních tumorů jsou solitární 
tumory, multifokalita bývá v literatuře popisována od 5,4 % 
po 25 % u pacientů s tumory menšími než 5 cm. Roboticky 
asistovaná resekce tumorů ledvin je v případě vícečetných 
tumorů ideální variantou operačního přístupu s vynikající 
vizualizací, nízkými krevními ztrátami a většinou nekompli‑
kovaným pooperačním průběhem.
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ABSTRAKTA

LAPAROSKOPICKÁ RESEKCE TUMORU 
SOLITÁRNÍ LEDVINY

Kolář J.1, Pitra T.1, Stránský P.1, Hes O.2, Hora M.1
1Urologická klinika LF UK a FN Plzeň 
2Šiklův ústav patologie LF UK a FN Plzeň

Úvod: Chirurgické řešení tumoru solitární ledviny je 
náročný výkon, kdy na jedné straně je cílem onkologická 
radikalita a na straně druhé zachování dostatečné funkce 
ledviny. Dříve preferovaný otevřený přístup může být ve 
vybraných indikacích a v rukou zkušeného operatéra nahra‑
zen metodou miniinvazivní. Prezentujeme soubor pacientů, 
kteří na našem pracovišti podstoupili laparoskopickou resekci 
tumoru solitární ledviny.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Retro‑
spektivní hodnocení souboru deseti pacientů, kteří na našem 
pracovišti podstoupili v letech 2007–2020 laparoskopickou 
resekci tumoru solitární ledviny.

Výsledky: V časovém období 1/2007–5/2020 bylo na 
našem pracovišti provedeno celkem 592 laparoskopických 
resekcí ledvin, z toho v deseti případech se jednalo o resekci 
ledviny solitární (pro srovnání ve stejném časovém období 
bylo provedeno u solitární ledviny 44 resekcí otevřených). 
Průměrný věk pacientů byl 66 let (56–77 let). Osm nemocných 
bylo v minulosti po kontralaterální nefrektomii pro tumor, 
jednou se jednalo o funkčně solitární ledvinu a v jednom 
případě o agenezi ledviny. Laparoskopický výkon v průměru 
trval 91 minut (55–155 minut), hilus byl klampován celkem 
v sedmi případech, kdy průměrná doba teplé ischemie byla 
12 minut (7–23 minut). Histologicky byl v devíti případech 
popsán světlobuněčný renální karcinom (8× pT1a, 1× pT3a), 
v jednom případě se jednalo o karcinom papilární (pT1a). 
Resekční okraj byl pozitivní u jednoho preparátu. V jednom 
případě byla nutná konverze v resekci otevřenou pro dosa‑
žení onkologické radikality výkonu. Všechny ostatní výkony 
včetně pooperačního období se obešly bez komplikací. Do 
současné doby nebylo nutné u žádného z deseti pacientů 
použít náhradu funkce ledvin pro renální selhávání.

Závěr: Laparoskopická resekce tumoru solitární ledviny 
je ve vybraných indikacích a v rukách zkušeného operatéra 
bezpečnou alternativou resekci otevřené.

Grantová podpora: Podpořeno Programem rozvoje 
vědních oborů UK (projekt P36) a MZ ČR RVO (FNPl, 00669806).

PERIOPERAČNÍ KOMPLIKACE U OTEVŘENÉ 
A ROBOTICKY ASISTOVANÉ RESEKCE 
LEDVINY PRO TUMOR: SROVNÁNÍ 
DLE R.E.N.A.L. NEFROMETRICKÉHO 
SKÓROVACÍHO SYSTÉMU

Lounová V.1, 2, Študent V. Jr.1, 2, Purová D.1,  
Študent V.1, 2

1Urologická klinika, Fakultní nemocnice Olomouc 
2Lékařská fakulta Univerzity Palackého Olomouc

Úvod: Resekce ledviny (otevřená – OPN, laparoskopická 
a roboticky asistovaná – RAPN) se stala dominantním způso‑
bem léčby cT1 tumorů ledvin. Jednoznačný benefit jedné ze 
způsobů operace nebyl dosud spolehlivě prokázán. Cílem 
této práce je porovnat perioperační komplikace OPN a RAPN 
provedených na našem pracovišti u tumorózních lézí hodno‑
cených dle R.E.N.A.L. nefrometrického skórovacího systému.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Do 
retrospektivní studie bylo zařazeno 286 OPN a 220 RAPN 
operovaných na naší klinice od ledna 2013 do prosince 2019. 
U všech tumorů byl stanoven R.E.N.A.L. z předoperačního CT 
nebo MRI ledvin a tumory byly rozděleny do tří skupin: nízká 
(4–6 bodů), střední (7–9 bodů) a vysoká komplexita (10–12 
bodů). Perioperační komplikace byly hodnoceny pomocí 
Clavien‑Dindo klasifikace.

Výsledky: Perioperační komplikace se vyskytly u 34 
(11,9 %) OPN a u 28 (12,7 %) RAPN (p = 0,786). V jednotli‑
vých skupinách s nízkou, střední a vysokou komplexitou 
dle R.E.N.A.L. bylo operováno 95 (33,2 %), 171 (59,8 %) a 20 
(7,0 %) pacientů OPN a 124 (56,3 %), 92 (41,8 %) a 4 (1,9 %) 
pacienti RAPN. Komplikace se v daných skupinách vyskytly 
u 11,6 %, 12,3 % a 5 % OPN a u 8,9 %, 17 % a 25 % (1 z 5) RAPN 
(p = 0,504, p = 0,356, p = 0,312). Nejčastější byly méně závažné 
komplikace Clavien 1–2, které se vyskytly v daných skupinách 
dle R.E.N.A.L. u 6,3 %, 5,8 % a 0 % OPN a 4,8 %, 11,95 % a 25 % 
RAPN (p = 1, p = 0,506, p = nelze). Závažné komplikace s nut‑
ností intervence v celkové anestezii – Clavien 3b, se vyskytly 
u 3,3 %, 2,3 % a 0 % OPN a u 1,6 %, 1,1 % a 0 % RAPN (p = 1, 
p = 0,374, p = nelze). Clavien 4–5 se vysytly jen u OPN – ve 
dvou případech.

Závěr: Míra komplikací u OPN a RAPN se v jednotlivých 
kategoriích dle R.E.N.A.L. v našem souboru významně statis‑
ticky nelišila. U RAPN se vyskytlo větší množství méně závaž‑
ných komplikací, zatímco ve skupině OPN bylo zaznamenáno 
více závažnějších komplikací včetně jednoho úmrtí.
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ABSTRAKTA

KOMBINOVANÝ LAPAROSKOPICKÝ 
ZÁKROK – LEVOSTRANNÁ 
ADRENALEKTOMIE A RESEKCE LEDVINY
Nencka P., Čapka D., Klézl P., Grill R.
Urologická klinika 3. LF UK a FNKV, Praha

Úvod: Laparoskopické zákroky se staly rutinní součástí 
operativy ledvin a nadledvin. V některých případech si zdra‑
votní stav pacienta vyžaduje více zákroků, které lze provést 
ve více dobách či najednou. Následující kazuistika prezentuje 
proveditelnost, výhody a nevýhody kombinované laparo‑
skopické levostranné adrenalektomie a levostranné resekce 
ledviny.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Pacient, 
53 let, s TU renis l. sin. a susp. TU glandulae adrenal. l. sin. 
s refrakterní hypertenzí nereagující na šestikombinaci anti‑
hypertenziv byl indikován k laparoskopické adrenalektomii 
a resekci ledviny vlevo. BMI 35. Veressovou technikou zřízeno 
kapnoperitoneum, porty – 1× laparoskop. + 3×5 mm + 1× 
12 mm. Nejprve provedena adrenalektomie, poté resekce 
ledviny. Preparáty umístěny do endobagu a extrahovány 
střídavým řezem v levém hypogastriu.

Výsledky: Trvání operace 3 h. 50 min., krevní ztráta 
300 ml, doba teplé ischemie ledviny 30 min., výkon bez 
komplikací. Histologie: ledvina – chromofobní renální kar‑
cinom pT3a R0, nadledvina – nodulární hyperplazie nad‑
ledviny. Pooperační průběh nekomplikovaný, celková doba 
hospitalizace – sedm dnů, drén extrahován třetí pooperační 
den. Pacient dimitován pátý pooperační den – kompletně 
rehabilitován.

Závěr: Kombinovaná laparoskopická adrenalektomie 
a resekce ledviny je proveditelný výkon, jehož jedinou ne‑
výhodou oproti dvoudobému přístupu je delší operační čas.

VÍCEČETNÁ LAPAROSKOPICKÁ RESEKCE 
U PACIENTKY S MNOHOČETNÝMI 
TUMORY SOLITÁRNÍ LEDVINY
Pešl M.1, Novák K.1, Macek P.2, Novák J.1, Dundr P.3, 
Hanuš T.1
1Urologická klinika VFN a 1. LF UK, Praha 
2Departement of Urology, Institut Montsouris, Paris, France 
3Patologický ústav VFN a 1. LF UK, Praha

Úvod: Cílem práce je prezentovat videozáznam lapa‑
roskopické resekce u pacientky s mnohočetnými tumory 
solitární ledviny vpravo.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Pacient‑
ka, 63 let, v minulosti prodělala transperitoneální nefrektomii 
vlevo pro světlobuněčný renální karcinom (pT2b G3). V rámci 
stagingového CT byly popsány dva tumory v pravé solitární 
ledvině. Pacientka byla indikována k laparoskopické resekci. 
Peroperačně bylo identifikováno dalších pět drobných tu‑
morů. Skóre PADUA: 2×9a, 5×7a. Všechny tumory (7) byly 
zresekovány do makroskopicky normálního parenchymu 
z celkem čtyř resekčních defektů. Pouze resekce největšího 
tumoru vyžadovala klampování segmentální arterie (WIT 19 
min.), ostatní tumory byly resekovány bez ischemie. Sutura 
všech defektů byla provedena pomocí V‑Loc™ vlákna. 

Výsledky: Krevní ztráty během výkonu byly do 50 ml, 
perioperační bez signifikantního zhoršení renálních funkcí. 
Pooperační obobí proběhlo bez komplikací, délka hospitaliza‑
ce deset dní. Histologické vyšetření u všech tumorů prokázalo 
světlobuněčný karcinom pT1a G2, u jednoho z tumorů byl 
popsán pozitivní chirurgický okraj v rozsahu do 2 mm. Velikost 
odstraněných tumorů byla 12 × 11 mm, 10 × 10 mm, ostatních 
pět tumorů bylo velikosti do max. 7 mm.

Závěr: Vícečetná laparoskopická resekce solitární ledviny 
je bezpečná, technicky náročná metoda léčby mnohočetné‑
ho renálního karcinomu.

Grantová podpora: PROGRES UK Q28/LF1.
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ABSTRAKTA

KONKOMITANTNÍ LAPAROSKOPICKÁ 
CHOLECYSTEKTOMIE A RESEKCE 
LEDVINY/NEFREKTOMIE VPRAVO
Kolář J.1, Stránský P.1, Hes O.2, Hora M.1
1Urologická klinika LF UK a FN Plzeň 
2Šiklův ústav patologie LF UK a FN Plzeň

Úvod: Incidence nádorů ledvin neustále stoupá, na čemž 
se jistě podílí i zvýšený záchyt incidentálních nálezů u asym‑
ptomatických jedinců při provádění zobrazovacích vyšetření 
z jiné indikace – často při symptomech, které jsou způsobené 
onemocněním žlučníku a žlučových cest (cholecystolitiáza, 
choledocholitiáza, cholecystitida a cholangoitida). Cholecy‑
stolitiáza je nejčastější onemocnění žlučových cest. Řešením 
symptomatické cholecystolitiázy je elektivní cholecystek‑
tomie, jedna z nejčastějších chirurgických operací vůbec. 
Prezentujeme soubor pacientů, kteří na našem pracovišti 
podstoupili v jedné době laparoskopickou cholecystektomii 
a výkon na ledvině (resekci tumoru ledviny nebo nefrektomii).

Materiál a metody/Popis klinického případu: Retro‑
spektivní hodnocení souboru pěti pacientů, kteří na našem 
pracovišti podstoupili v letech 2009–2020 v jedné době la‑
paroskopické odstranění žlučníku a řešení tumoru ledviny.

Výsledky: V letech 2009–2020 bylo na našem pracovišti 
ve spolupráci s chirurgy provedeno pět laparoskopických 
výkonů současně řešících cholecystolitiázu a tumor ledviny 
– jednalo se o tři ženy a dva muže (průměrný věk 60 let, prů‑
měrné BMI 32). U čtyř nemocných se jednalo o resekci ledviny, 
v jednom případě šlo o nefrektomii. Ve všech případech byl 
tumor ledviny náhodným nálezem při dovyšetřování nemoc‑
ného s biliární symptomatologií, ve čtyřech případech jako 
záchyt na USG, jednou na CT. Průměrná doba výkonu byla 
184 minut (138–316 minut), délka hospitalizace byla u výkonů 
s resekcí ledviny v průměru 8,5 dne (7–13 dní), u nemocné 
s nefrektomií byla délka hospitalizace vzhledem k pooperač‑
ním komplikacím 91 dní. Histologické vyšetření popisovalo 
u všech preparátů po cholecystektomii známky chronické 
cholecystitis, při vyšetření preparátu ledviny byl 1× popsán 
angiomyolipom, v ostatních případech světlobuněčný renální 
karcinom pT1a (u nefrektomie karcinom duplexní). Pooperač‑
ní období bylo v jednom případě komplikováno krvácením 
pseudoaneuryzmatu do dutého systému resekované ledviny 
s nutností embolizace, u polymorbidní obézní nemocné po 
nefrektomii byla nutná revize pro hematom s následným 
velmi komplikovaným hojením rány.

Závěr: Současný nález symptomatické cholecystolitiázy 
a tumoru ledviny je možné chirurgicky řešit v rámci jednoho 
výkonu miniinvazivním přístupem.

Grantová podpora: Podpořeno Programem rozvoje 
vědních oborů UK (projekt P36) a MZ ČR RVO (FNPl, 00669806).

GENERALIZOVANÝ KARCINOM LEDVINY 
S NÁDOROVÝM TROMBEM DO PRAVÉ 
SRDEČNÍ SÍNĚ
Skála P.1, Kurfist V.2, Mokráček A.2, Fiala M.1
1Urologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., 
České Budějovice 
2Kardiochirurgické oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s., 
České Budějovice

Úvod: Zhoubný novotvar ledviny tvoří pouhá 3 % všech 
diagnostikovaných malignit, nicméně Česká republika zaujímá 
v žebříčku incidence dlouhodobě nejvyšší příčky na světě. 
Nejčastějším histologickým typem renálního karcinomu je 
jeho světlobuněčná varianta. Mnohdy zůstává klinický průběh 
onemocnění němý, či jsou jeho nenápadné příznaky paci‑
entem dlouho zanedbávány, z čehož vyplývá abnormálně 
vysoké zastoupení pokročilých stupňů karcinomů v době 
diagnózy.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Prezen‑
tujeme případ 69leté pacientky, která byla na naše pracoviště 
referována pro makroskopickou hematurii a celkové projevy 
kachektizace. V rámci vstupního CT vyšetření byl diagnosti‑
kován generalizovaný proces plic a skeletu při objemném, 
maligně vyhlížejícím tumoru pravé ledviny s nádorovým 
trombem infiltrujícím cestou dolní duté žíly pravou síň srdeč‑
ní. Z rozhodnutí onkourologického týmu bylo přistoupeno 
k primárnímu operačnímu řešení ve spolupráci s kardiochi‑
rurgy, při kterém byla radikální nefrektomie rozšířena o dvou‑
dutinový výkon s kompletní extrakcí trombu. Adjuvantní 
systémová biologická léčba pazopanibem dosáhla parciální 
regrese plicních ložisek, zatímco paliativní lokální radioterapie 
kostního ložiska přinesla symptomatickou úlevu nemocné.

Tři roky od stanovení diagnózy zůstává pacientka bez 
známek progrese základního onemocnění.

Závěr: Na přítomné kazuistice demonstrujeme zásadní 
přínos multioborového přístupu v rámci komplexní terapie 
pokročilého karcinomu ledviny. Individualizovaná péče pod‑
míněná spoluprací v rámci chirurgického výkonu i navazující 
multimodální léčby vede i u zdánlivě neřešitelných případů 
k signifikantnímu prodloužení délky života.

Grantová podpora: Vznik práce nebyl žádným způso‑
bem podporován.
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ABSTRAKTA

VEILND (VIDEO ENDOSCOPIC 
INGUINAL LYMPH NODE 
DISSECTION) SE FLUORESCENČNÍM 
ZNAČENÍM SENTINELOVÝCH UZLIN 
INDOCYANINOVOU ZELENÍ (ICG) 
U KARCINOMU PENISU ≥ PT1G2 A CN0

Hora M., Trávníček I., Nykodýmová Š., Mlynarčík M., 
Ferda J., Kacerovská D., Michalová K., Hes O.
FN a LF UK Plzeň

Úvod: U karcinomu penisu ≥ pT1G2 cN0 je doporučena 
invazivní diagnostika postižení spádových uzlin. 1) Biop‑
sie dynamicky (scintigraficky) značené sentinelové uzliny 
(DSLNB) nebo 2) modifikovaná ilionguinální lymfadenektomie 
(MILND). DSLNB je opravdu velmi miniinvazivní, ale s falešnou 
negativitou > 10 %. Otevřená MILND je senzitivnější, ale s vyšší 
morbiditou. Kompromisem se zdá miniinvazivní laparosko‑
pická lymfadenektomie – VEILND (Video Endoscopic Inguinal 
LND), která kombinuje s ICG fluorescenčním značením senti‑
nelových uzlin (SU). Prezentujeme pilotní studii s ICG‑VEILND.

Materiál a  metody/Popis klinického případu: 
U deseti mužů indikovaných k VEILND (16 řešených třísel) 
byla implementována aplikace ICG s fluorescenční detekcí 
(near‑infrared – NIR 803 → 830 nm). ICG je aplikováno sub‑
kutánně těsně u tumoru penisu či do pahýlu penisu či do 
suprapubické oblasti u mužů po totální amputaci penisu 
(2×). U prvního aplikováno 1,25 mg (ICG) ve 2 ml, SU nebyla 
detekovatelná, u druhého třísla a dalších osmi mužů 2,5 mg 
v 1 ml a u posledního (2 třísla) 5 mg ve 2 ml.

Výsledky: Selhání značení SU s ICG u 25,0 % (4/16). Je‑
denkrát kvůli aplikaci pouhého 1,25 mg ICG (první případ), 
jednou kvůli extenzivnímu metastatickému postižení SU, 2× 
selhání neobjasněno (12,5 %, 2/16) – u obou s kontralaterální‑
mi inguinálními metastázami řešenými otevřenou inguinální 
lymfadenektomií.

Závěr: Fluorescenční pomocí ICG pomáhá během 
VEILND detekovat sentinelovou uzlinu. Dávka ICG by měla 
být minimálně 2,5 mg ředěných v 1 ml. Lze aplikovat těsně 
předoperačně a i do suprapubické oblasti u mužů po totální 
amputaci. Nevysvětlitelné selhání zaznamenáno u 12,5 %.

Grantová podpora: Podpořeno MZ ČR – RVO (Fakultní 
nemocnice Plzeň – FNPl, 00669806).

HYBRIDNÍ VYŠETŘENÍ ¹⁸F-FDG 
PET-MR V PŘEDOPERAČNÍM STAGINGU 
KARCINOMU PENISU
Trávníček I.1, 2, Mlynarčík M.1, 2, Ferda J.3, 2, 
Ferdová E.4, 2, Michalová K.5, 2, Kacerovská D.5, 2, 
Hora M.1, 2

1Urologická klinika Fakultní nemocnice Plzeň 
2Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova 
3Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice Plzeň 
a Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova 
4Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice Plzeň 
5Šiklův ústav patologie, Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská 
fakulta v Plzni, Univerzita Karlova

Úvod: Cílem práce je zhodnocení přínosu hybridní zob‑
razovací metody ¹⁸F‑FDG PET‑MR v předoperačním stagingu 
pacientů s karcinomem penisu.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Od 
5/2015 do 6/2020 bylo na našem pracovišti hospitalizováno 
49 pacientů k chirurgické léčbě karcinomu penisu. U 27 (55 %) 
z nich bylo k předoperačnímu stagingu provedeno celotě‑
lové ¹⁸F‑FDG PET‑MR (¹⁸F‑fluorodeoxyglukóza pozitronová 
emisní tomografie – magnetická rezonance). Hodnotíme vliv 
vyšetření na volbu léčebného postupu, přesnost stagingu pri‑
márního tumoru a spádových lymfatických uzlin v porovnání 
s klinickým a patologickým nálezem.

Výsledky: Primární tumor: klinický nález (cT) se sho‑
duje s patologickým nálezem (pT) ve 20 (74,1 %) případech, 
popis PET‑MR (pet‑mrT) pak v 18 (66,7 %) případech. PET‑MR 
nadhodnotila nález 6× (22,2 %), klinické vyšetření 4× (14,8 %). 
Podhodnocení stadia pak bylo u PET‑MR i klinického vyšetření 
přítomno shodně 3× (11,1 %). V žádném z případů nález na 
PET‑MR nevedl ke změně léčebného postupu.

Lymfatické uzliny: cN se shodovalo s pN ve 22 případech, 
pet‑mrN pak v 18 případech s tendencí k overstagingu. PET‑
‑MR nadhodnotila uzlinový stage v šesti (22,2 %) případech, 
jen v jednom případě to však vedlo k nesprávnému navýše‑
ní léčby, podhodnotila v jednom (3,7 %) případě bez vlivu 
na léčebný postup. Ve čtyřech (14,8 %) případech však PET 
MR zpřesnilo klinické vyšetření, a to vždy ve smyslu zvýšení 
staga odhalení metastatického postižení lymfatických uzlin 
s následnou změnou léčebného postupu a adekvátním na‑
výšením léčby.

Závěr: Celotělová ¹⁸F‑FDG PET‑MR je vhodným nástrojem 
k předoperačnímu komplexnímu stagingu pacientů s kar‑
cinomem penisu. Přes tendenci k overstagingu zobrazuje 
i klinicky inaparentní metastaticky postižené uzliny a může 
tak přispět k časnějšímu zahájení adekvátní léčby.

Grantová podpora: Podpořeno MZ ČR – RVO (Fakultní 
nemocnice Plzeň – FNPL, 00669806) a výzkumným grantem 
Univerzity Karlovy, program PROGRES (Q39).

NÁDORY PENISU A ONKOUROLOGIE, VARIA
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ABSTRAKTA

REKONSTRUKČNÍ TECHNIKY V LÉČBĚ 
KARCINOMU PENISU

Míka D.1, 2, Krhut J.1, 2

1Urologická klinika FN Ostrava 
2Katedra chirurgických oborů Ostravské univerzity

Úvod: Karcinom penisu je v rozvinutých zemích relativně 
málo častým onemocněním. Jeho incidence v Evropě a USA 
činí 1/100 000 mužů. Vrchol výskytu je v šesté dekádě, vysky‑
tuje se však také u výrazně mladších pacientů. Primárním 
cílem léčby je kompletní odstranění nádoru s maximálním 
šetřením orgánu. Prezentujeme naše počáteční zkušenosti 
s rekonstrukčními orgán šetřícími výkony u karcinomu penisu.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Celkem 
šest pacientů bylo v období od 1/2019 do 1/2020 indikováno 
k minimálně invazivní léčbě karcinomu penisu. Průměrný věk 
byl 67 let (58–74). Tři pacienti podstoupili glans resurfacing 
a tři glansektomii s aplikací split skin graftu. Operační technika 
spočívá v kompletním odstranění epitelu glans penis nebo 
glansektomii. Na rannou plochu je aplikován středně silný 
dermoepidermální štěp odebraný z ventrální strany femorální 
krajiny pomocí Goulianova nože. Štěp fixujeme samostatně 
kompresí ke spodině nebo suturou jednotlivými stehy. Od‑
běrová plocha je překryta mastným tylem, primárním krytím 
s Betadine mastí a sekundárním krytím. Průměrný operační 
čas byl 117,5 minut (95–150). Pooperačně zavádíme perma‑
nentní katétr. První převaz rány na penisu provádíme týden 
po operaci. Odběrovou plochu femorální krajiny převazujeme 
třetí pooperační den pouze výměnou sekundárního krytí.

Výsledky: Pooperačně jsme nezaznamenali u žádného 
pacienta komplikaci. Ve všech případech došlo k přihojení 
štěpu s velmi dobrým kosmetickým výsledkem. U pacientů, 
kteří podstoupili glans resurfacing, je zachována citlivost 
glandu. U žádného pacienta se nevyskytla denovo erektilní 
dysfunkce. V jednom případě po glansektomii se objevila 
recidiva tumoru s nutností provedení parciální amputace. 
U třech pacientů jsme na základě výsledku histologického 
vyšetření následně provedli modifikovanou videoendosko‑
pickou ingvinální lymfadenektomii (VEIL).

Závěr: Využití dermoepidermálních štěpů u resekčních 
výkonů penisu je bezpečnou metodou s excelentními kosme‑
tickými výsledky. Nezbytnou podmínkou přihojení je dosta‑
tečný kontakt a komprese mezi štěpem a lůžkem. Výhodou 
techniky je v určitých případech zachování citlivosti glandu.

ZHODNOCENÍ OPERAČNÍCH, FUNKČNÍCH 
A ONKOLOGICKÝCH VÝSLEDKŮ ROBOTEM 
ASISTOVANÝCH UROONKOLOGICKÝCH 
OPERACÍ ROKU 2019

Broďák M., Košina J., Pacovský J., Holub L., 
Balík M., Hušek P.
Urologická klinika FN a LF UK Hradec Králové

Úvod: Opakovaně se prokázalo, že provádění většího 
počtu operací jedním centrem vede k lepším výsledkům, 
zejména u komplikovaných operací. Navíc lze takto snížit 
incidenci komplikací. Naším cílem bylo zhodnocení uroon‑
kologických operací provedených v roce 2019.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Byl 
hodnocen soubor 240 robotem asistovaných radikálních 
prostatektomií a parciálních nefrektomií provedených pro 
zhoubný nádor v roce 2019. Byly hodnoceny operační vý‑
sledky, komplikace, onkologické a funkční výsledky.

Výsledky: Medián doby sledování byl 18 měsíců. Radi‑
kálních prostatektomií bylo provedeno 217 a operační čas 
radikální prostatektomie byl 140 minut a krevní ztráty byly 
180 ml. Průměrná doba hospitalizace byla tři dny. Perope‑
rační a pooperační komplikace se vyskytly u 5 % pacientů 
a pozitivní chirurgické okraje se vyskytly u 22 % pacientů. 
Parciálních nefrektomií bylo provedeno 23 a operační čas 
byl 95 minut a krevní ztráty 250 ml. Průměrná doba hospi‑
talizace byla čtyři dny. Délka teplé ischemie byla 12 minut, 
komplikace se vyskytly u 2 % pacientů a pozitivní okraje byly 
také u 2 % pacientů.

Závěr: Robotem asistovaná radikální prostatektomie se 
stala standardní operační metodou s velmi dobrými výsledky 
a naše dosažené výsledky to potvrdily. Robotem asistovaných 
resekcí ledvin bylo provedeno méně pro nejasnosti v úhra‑
dách, nicméně dosažené výsledky byly povzbudivé. Při pro‑
vádění většího počtu operací předpokládáme další zlepšení.

Grantová podpora: PROGRES Q40/04.
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ABSTRAKTA

MOŽNOSTI PROVEDENÍ 
NEFROURETEREKTOMIE 
A JEJICH DLOUHODOBÉ ONKOLOGICKÉ 
VÝSLEDKY

Ürge T.1, Stránský P.1, Hes O.2, Ferda J.3, Hora M.1
1Urologická klinika FN Plzeň 
2Šiklův patologicko-anatomický ústav FN Plzeň 
3Klinika zobrazovacích metod FN Plzeň

Úvod: Od 2003 jsme začali užívat laparoskopii v léčbě 
nádorů horních močových cest indikovaných k nefrourete‑
rektomii (NUE).

Materiál a metody/Popis klinického případu: V lednu 
2004 až dubnu 2020 jsme provedli 178 laparoskopických NUE. 
V průběhu let jsme využili čtyři operační techniky, které ve 
zkratce popisujeme a hodnotíme. 

 ◼ U 41 (23 %) nemocných jsme použili endoskopickou 
excizi ureterovezikální junkce bez uzavření močovodu, 
následovanou laparoskopickou (39) či retroperitoneosko‑
pickou (2) nefrektomií, z krátké laparotomie byl odstraněn 
preparát a po preparaci ureter.

 ◼ Později jsme přešli na antegrádní miniivanzivní NUE – 13 
(7,3 %) pacientů. Technika je obdobná první. Začíná‑
me laparoskopií a po nalezení močovodu jej klipujeme 
s cílem zabránit odtoku moči z ledviny. Pokračujeme 
endoskopickou excizí a dále extrakcí preparátu z krátké 
laparotomie.

 ◼ Od roku 2008 jsme přešli na kompletní laparoskopickou 
NUE pomocí Ligasure® (Covidien). Ureter je vypreparován 
až k měchýři a v místě uretrovezikální junkce přerušen 
pomocí Ligasure®. Techniku použitou u 18 (10 %) ne‑
mocných jsme opustili, v ponechaném intramurálním 
močovodu vznikaly recidivy. 

 ◼ Od 2010 již používáme jedinou techniku, kdy začínáme 
endoskopickou excizí ureterovezikální junkce a močovod 
intravezikálně klipujeme Hem‑o‑lok® klipem (Weck®) 
aplikovaným přes 5mm port zavedený nad symfýzou 
a pokračujeme kompletně laparoskopicky. Takto bylo 
řešeno 106 (59 %) nemocných.
Výsledky: Jako nejzávažnější onkologickou komplikaci 

hodnotíme přetržení močovodu v místě nádoru (3 (1,6 %)). 
Střední doba sledování je 64,8 měsíců (3 až 77). Pětileté nádor 
specifické přežití je 83,7 %. K recidivě v měchýři došlo do 21 
měsíců (průměr 9,3 měsíců). Po úpravě na stadium nádoru 
nebyly zaznamenány statisticky významné rozdíly v přežití 
mezi skupinami. 

Ve skupině I až IV došlo k 8 (19 %), 2 (15 %), 8 (44 %), 16 
(11 %) intravezikálním recidivám a 10 (23 %), 1 (7 %), 3 (18 %), 
14 (13 %) zemřelo na generalizaci.

Závěr: Nemocní s nádorem horních cest močových jsou 
ohroženi recidivou v močovém měchýři do 21 měsíců od NUE.

RARITNÍ DLAŽDICOBUNĚČNÝ 
KARCINOM URETERU

Fořtová Z.1, Šámal V.1, 2, Čečerle G.1, Mečl J.1
1Urologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s., Liberec 
2Urologická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK, 
Hradec Králové

Úvod: Dlaždicobuněčný karcinom ureteru patří mezi 
velmi vzácné tumory. Vyskytuje se v pouhých 1–1,6 % nádorů 
močového ústrojí. Jedná se o velmi agresivní tumor, me‑
tastazující do skeletu, jater a plic. Medián přežití je 5 měsíců 
od diagnózy. Nejčastěji se objevuje u pacientů mezi 60 a 70 
lety. Prezentujeme kazuistiku 67leté pacientky, u které vedla 
k diagnóze karcinomu ureteru pravostranná pyelonefritida 
při obstrukci distálního ureteru tumorem.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Pa‑
cientka k nám byla přeložena ze spádového zařízení pro 
septický stav při pravostranné pyelonefritidě. Sonografic‑
ky nález dilatace kalichopánvičkového systému vpravo. Na 
provedeném CT/IVU s nálezem tumoru distálního ureteru. 
Provedena derivace moči pravostrannou perkutánní nefro‑
stomií s nálezem pyonefróz a nasazena empiricky ATB terapie 
(nejprve cefalosporin III. generace, následně cíleně step down 
na amoxicilin s klavulanátem). Po zaléčení septického stavu 
v druhé době provedena LSK nefroureterektomie, vzhledem 
k významné fibróze retroperitonea po prodělaném zánětu 
byla nutná konverze výkonu. Pooperační průběh nekompliko‑
vaný, před extrakcí močového katétru jednorázově aplikován 
doxorubicin intravezikálně. Výsledný histopatologický nález 
středně diferencovaného dlaždicobuněčného karcinomu 
ureteru pT2N0M0. Adjuvantní terapie nebyla vzhledem k his‑
tologickému typu nádoru indikovaná.

Závěr: V rámci diferenciální diagnostiky obstrukční py‑
elonefritidy je třeba myslet také na intraluminální nádorovou 
etiologii.
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ABSTRAKTA

PREDIKTIVNÍ FAKTORY KOREKCE 
PRIMÁRNÍHO HYPERALDOSTERONISMU 
PO JEDNOSTRANNÉ ADRENALEKTOMII 
PŘI PROKÁZANÉ UNILATERÁLNÍ 
HYPERSEKRECI ALDOSTERONU

Hartmann I.1, Čtvrtlík F.2, Václavík J.3, Hruška F.1
1Urologická klinika, FN Olomouc 
2Radiologická klinika, FN Olomouc 
3I. interní klinika, FN Olomouc

Úvod: Hyperaldosteronismus je nejčastější chirurgicky 
řešitelnou příčinou hypertenze. Úspěšnost této terapie udá‑
vaná studiemi vykazuje výrazné rozdíly.

Materiál a metody/Popis klinického případu: V sou‑
boru 87 pacientů, u kterých byla v období 2008–2019 pro‑
vedena na jediném pracovišti jednostranná adrenalektomie, 
byla retrospektivně zhodnocena demografická a předope‑
rační data, zahrnující věk, pohlaví, BMI, přidružené choroby, 
krevní tlak, antihypertenzivní terapii, výsledky laboratorních 
vyšetření, poměr nadprodukce aldosteronu nadledvinami 
zjištěný selektivní katetrizací nadledvinových žil, histologickou 
charakteristiku odstraněné nadledviny. Pomocí univariantní 
a multivariatní analýzy byla data vztažena k pooperačním 
klinickým a laboratorním výsledkům.

Výsledky: Jednostrannou adrenalektomii podstoupilo 
53 mužů a 34 žen průměrného věku 57 let, BMI 30,1 kg/m2. 
Předoperačně byla hypertenze léčena průměrně 110 měsíců, 
systolický tlak činil 163 mmHg, diastolický tlak 92 mmHg. Stan‑
dardizovaná denní dávka antihypertenziv byla v průměru 5,4 
jednotek, poměr aldosteronu/plazmatická reninová aktivita 
(ALD/PRA) 562. Poměr nadprodukce aldosteronu nadled‑
vinami zjištěný selektivní katetrizací nadledvinových žil byl 
průměrně 7,4:1. Histologicky byla ve 47 případech prokázána 
hyperplazie, ve 40 adenom nadledviny.

Pooperačně průměrná hodnota systolického tlaku činila 
131 mmHg, diastolického tlaku 81 mm Hg. Standardizovaná 
denní dávka antihypertenziv poklesla na 3,0 jednotky, poměr 
ALD/PRA na 36. Antihypertenzivní terapie byla zcela vysazena 
u 21 operovaných. Jako nezávislý prediktor klinického vyléčení 
bylo identifikováno ženské pohlaví, nepřítomnost DM a DDD 
menší než 4.

Závěr: Ačkoliv je jednostranná adrenalektomie v případě 
průkazu unilaterální nadprodukce aldosteronu uznávanou 
metodou, míra kompletního vysazení antihypertenziv není 
vysoká. Ve většině případů však operace vede ke zlepšení kon‑
troly hypertenze a snížení počtu potřebných antihypertenziv.

Grantová podpora: Podpořeno z programového pro‑
jektu Ministerstva zdravotnictví ČR s reg. č. 17–31847A. Veškerá 
práva podle předpisů na ochranu duševního vlastnictví jsou 
vyhrazena.

PET VYŠETŘENÍ MÁ NÍZKOU PŘESNOST 
PŘI PREDIKCI REZIDUÁLNÍHO VIABILNÍHO 
NÁDORU PO CHEMOTERAPII 
PRO METASTATICKÝ SEMINOM

Staník M.1, Řehák Z.2, Poprach A.3, Macík D.1, 
Čapák I.1, Marečková N.1, Vašina J.2, Lakomý R.3, 
Doležel J.1
1Klinika operační onkologie, Oddělení urologické onkologie, 
Masarykův onkologický ústav, Brno 
2Oddělení nukleární medicíny, Masarykův onkologický ústav, 
Brno a LF MU Brno 
3Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický 
ústav, Brno

Úvod: U metastatických seminomů po proběhlé che‑
moterapii jsou pro další postup rozhodující velikost reziduální 
masy a výsledek 18FDG‑PET vyšetření. V jediné randomizované 
studii byla prokázaná přesnost PET vyšetření 100 % při rozli‑
šení viabilního nádoru (VN) a nekrózy u rezidua > 3 cm, avšak 
retrospektivní data tyto výsledky nepotvrzují. Cílem práce 
bylo zhodnotit přesnost PET vyšetření v běžné klinické praxi.

Materiál a metody/Popis klinického případu: V letech 
2009–2019 bylo provedeno 81 PET vyšetření po chemoterapii 
pro metastatický seminom s nálezem reziduálního nádoru, 
který byl lokalizován v retroperitoneu (RP) (73 %), v RP a pánvi 
(11 %), v RP a v mediastinu a/nebo na krku (13 %) a v plicích 
(3 %). Vyšetření PET bylo interpretováno vizuálně a jeho 
výsledek byl korelován s výsledkem histologie a klinickým 
průběhem. Za „true positive“ PET vyšetření byly považovány 
případy, u nichž byla potvrzena přítomnost VN v histolo‑
gii (pokud byl reziduální nádor extirpován) nebo u kterých 
došlo ke klinickému relapsu v místě patologické kumulace 
radiofarmaka.

Výsledky: Medián velikosti rezidua byl 38 mm (IQR 25; 
60), reziduum > 3 cm mělo 54 (65 %) nemocných. PET vyšet‑
ření bylo provedeno s mediánem 28 dní od ukončení chemo‑
terapie, pozitivní PET mělo 25 (31 %) pacientů. Histologická 
verifikace byla dostupná v 20 (25 %) případech. VN nebo 
klinický relaps byl prokázán u 3 (4 %), resp. 18 (22 %) pacien‑
tů. Senzitivita, specificita, pozitivní a negativní prediktivní 
hodnota (PPV a NPV) dosáhla 71 %, 77 %, 52%, resp. 88 % pro 
celý soubor a 82 %, 70 %, 56 %, resp. 90 % v případě rezidua 
> 3 cm. U deseti pacientů, kteří podstoupili retroperitoneální 
lymfadenektomii (RPLND) pro pozitivní PET, byl VN detekován 
u tří z nich, PPV vyšetření byla pouze 30 %.

Závěr: V běžné klinické praxi je přesnost 18FDG‑PET vy‑
šetření při predikci viabilního nádoru výrazně nižší, než byla 
publikována v randomizované studii. Klinické rozhodování 
o dalším léčebném postupu je u těchto nemocných obtížné, 
limitace PET vyšetření je nutné brát v úvahu zejména při 
zvažování RPLND.

Grantová podpora: Podpořeno MZ ČR – RVO (MOÚ, 
00209805).
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ABSTRAKTA

SEMINOMY STADIA I – VÝVOJ STRATEGIE 
LÉČBY POSLEDNÍ DEKÁDY

Beniač P., Dolejšová O., Hora M.
Urologická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň

Úvod: V posledních letech došlo k zásadním změnám 
u terapeutického postupu zejména u seminomů stadia I. 
Autoři mají za cíl představit výsledky z jejich pracoviště za 
posledních deset let a porovnat je s literárními údaji.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Byla 
provedena retrospektivní observační studie. Data byla hod‑
nocena ve dvou pětiletých skupinách (skupina 1 (2010–2014) 
vs. 2 (2015–2019)). Na hodnocení efektu adjuvantní léčby byl 
použit Fisherův exaktní test.

Výsledky: Seminomy tvořily 57,6 % (143/248) všech ger‑
minálních nádorů. Průměrný věk byl 40,09 ± 1,6 let. Semino‑
mů stadia I bylo celkem 115 (49 skupina 1 vs. 66 skupina 2). 
V první skupině se relaps nevyskytl, ve druhé byl jeden relaps. 
V první skupině byla indikována adjuvantní léčba u 89 %, 
v druhé u 51 %. Surveillance byla ve skupině 1 indikována 
10,8 % a skupině 2 u 49 %. Ve skupině 1 byla jako adjuvantní 
terapie použita iradiace (76 %), chemoterapie (13 %) (bleomy‑
cin‑etoposid‑cisplatina (BEP)(5/6) a karboplatina (CPT) (1/6) 
ve 2. skupině iradiace (5 %), chemoterapie (46 %) {z toho BEP 
(9/30), CPT (20/30) a etoposid‑cisplatina (1/30). Rozdíl mezi 
skupinami v přežití bez relapsu nebyl nalezen (p = 0,33).

Závěr: V souhlasu s doporučenými postupy došlo v po‑
sledních pěti letech k ústupu od adjuvantní terapie k active 
surveillance, přičemž tento postup nemá statisticky negativní 
dopad na počet relapsů a přežití nemocných. Použití active 
surveillance umožnilo 97 % (65/66) nemocných vyhnout se 
toxickým účinkům adjuvantní terapie bez toho, aby u nich 
došlo k relapsu.

Grantová podpora: Studie byla podpořena Výzkumným 
fondem Karlovy univerzity PROGRES (číslo projektu Q39) 
a Výzkumným fondem Fakultní nemocnice Plzeň 00669806.

TESTIKULÁRNÍ NÁDORY 
Z LEYDIGOVÝCH BUNĚK

Beniač P.1, Dolejšová O.1, Űrge T.1, Ferdová E.2, 
Hes O.3, Hora M.1
1 Urologická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň 
2 Klinika zobrazovacích metod, Fakultní nemocnice Plzeň 
3 Šiklův ústav patologie, Fakultní nemocnice Plzeň

Úvod: Nádory z Leydigových buněk patří mezi stromální 
nádory. Jedná se o vzácné nozologické jednotky. Cílem je 
prezentovat naši zkušenost s diagnostikou a léčbou nádorů 
z Leydigových buněk za desetileté období.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Byla 
provedena pozorovací retrospektivní studie získáním dat 
z nemocničního systému za dekádu mezi 1. 1. 2010 a 1. 1. 2020.

Z celkového počtu 283 nádorů varlat bylo nalezeno šest 
nádorů z Leydigových buněk (2 %). Průměrný věk byl 46,6 let 
(95 % CI 46,66 ± 17,8 [28,8–64,5]). K diagnóze vedla přítomnost 
gynekomastie (1/6), hypogonadismus (1/6), neplodnost (1/6). 
V polovině případů šlo o náhodný nález. Tumor markery byly 
vyšetřeny v 5 ze 6 (83,3 %) případů (vše v referenčních mezích; 
medián αFP 1,0 μg/L; beta‑hCG 1,0 IU/L; LDH 2,53 µkat/L). 
Hormonální panel byl vyšetřen u 50 % pacientů (v referenč‑
ních mezích; medián testosteron 10,3 nmol/L, FSH 5,63 IU/L; 
LH 2,2 IU/L). Převažovaly pravostranné nádory (83,3 %). So‑
nograficky byly nádory popsány jako malé (pod 20 mm), 
ostře ohraničené, hypoechogenní, hypervaskularizované 
léze. Průměrná velikost byla 11 mm, medián 10 mm. V CT 
obraze šlo o hyperenzní lézi (90HU) se silnou akumulací 18FDG 
(SUV 4,9) při PET/CT (provedeno u jednoho pacienta vyš. 
pro hypersplenismus a plicní noduly). Byly provedeny čtyři 
radikální orchiektomie a dva varle‑šetřící výkony. U pacienta 
s hypogonadismem došlo po operaci k úpravě (předop. vs. 
postop. hodnoty: testosteron 5,1 nmol/L; FSH 0,2 IU/L; LH 1,2 
IU/L, progesteron 3,0 nmol/L vs. testosteron 14,3 nmol/L; LH 
4,3 IU/L; progesteron 1,0 nmol/L). U nemocného s gyneko‑
mastií k rekurenci gynekomastie nedošlo. Všichni pacienti 
jsou do dnešního dne bez známek rekurence nemoci a bez 
hormonální dysbalance.

Závěr: Sonografický obraz typického sporadického tes‑
tikulárního nádoru z Leydigových buněk je zcela charakteris‑
tický: malá (pod 20 mm), ostře ohraničená, hypoechogenní, 
hypervaskularizovaná léze. Varle‑šetřící výkon je vhodnou 
alternativou radikální orchiektomie. Na lézi možno pomýšlet 
zejména při kombinaci specifického USG obrazu u marker ne‑
gativního nemocného. Prognóza pacientů je obecně dobrá.

Grantová podpora: Studie byla podpořená Výzkumným 
fondem Karlovy Univerzity PROGRES (číslo projektu Q39) a Vý‑
zkumným fondem Fakultní nemocnice Plzeň, FN 00669806. 
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ROBOTICKY ASISTOVANÁ 
RETROPERITONEÁLNÍ 
LYMFADENEKTOMIE PRO REZIDUÁLNÍ 
GERMINÁLNÍ TUMOR PO CHEMOTERAPII: 
PRVNÍ ZKUŠENOSTI

Študent V. ml.1, 2, Purová D.2, Študent V.1, 2

1Urologická klinika FN Olomouc 
2Lékařská fakulta UP v Olomouci

Úvod: U pacientů s reziduálním germinálním tumorem 
v retroperitoneu po chemoterapii je doporučeným postupem 
otevřená retroperitoneální lymfadenektomie. Minimálně 
invazivní metody mohou být vhodnou alternativou zejména 
pro kratší pooperační rekonvalescenci. Cílem práce je zhod‑
notit první zkušenosti s prováděním roboticky asistované 
retroperitoneální lymfadenektomie (R‑RPLND) u pacientů 
po chemoterapii.

Materiál a metody/Popis klinického případu: V obdo‑
bí od června 2019 do května 2020 byla provedena R‑RPLND 
u pěti pacientů s použitím čtyřramenného robotického ope‑
račního systému DaVinci Xi. Všichni byli léčeni pro germinální 
tumory (4× embryonální karcinom, 1× tumor ze žloutkového 
váčku). Pacienti podstoupili 3–4 cykly chemoterapie (BEP) 
pro tumory stadia IIB‑IIIA. R‑RPLND byla provedena transpe‑
ritoneálně v Trendelenburgově poloze, operační porty byly 
umístěny v linii kolmé na střední čáru 4 cm pod umbilicus. 
Přístup byl zajištěn po odsunutí tenkých kliček kraniálně 
a otevření retroperitonea v úrovni bifurkace aorty. Odstraněna 
byla lymfatická tkáň v okolí společných ilických cév, aorty 
a vena cava inf., interaortokaválně nervy šetřící technikou. 
Kromě onkologických výsledků byly hodnoceny perioperační 
parametry (operační časy, krevní ztráty, komplikace, délka 
hospitalizace).

Výsledky: Průměrný věk pacientů byl 30 let (26–41). 
Průměrná doba operace činila 184 minut (106–246), průměrný 
tzv. konzolový čas byl 146 minut (74–190). Průměrné krevní 
ztráty 90 ml (20–150). Během výkonu a do 30 dní od operace 
se nevyskytly žádné komplikace. Všichni pacienti byli pro‑
puštěni druhý nebo třetí pooperační den. Průměrný počet 
patologem popsaných lymfatických uzlin byl 4 (3–13). U dvou 
pacientů byl histologicky zjištěn teratom, u zbylých tří benigní 
nález (nekróza nebo fibróza). Průměrná doba sledování byla 
197 dní (40–384), během které nedošlo k recidivě onemoc‑
nění. Jen jeden pacient měl pooperační komplikaci. Za 70 dní 
po operaci byla zjištěna plicní embolie a chylózní ascites, který 
vyžadoval opakované paracentézy a hospitalizaci s podáním 
analogů somatstatinu (Clavien 3a komplikace).

Závěr: R‑RPLND reziduálního tumoru po chemoterapii 
je bezpečná operační metoda spojená s výbornými periope‑
račními výsledky. Zejména díky krátké pooperační rekonva‑
lescenci představuje pro pacienty významný benefit.
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ULTRA-LOW DOSE CT KUB (ULD-CT KUB) 
FOR FOLLOW-UP OF URETERIC STONES IN 
RENAL COLIC IS EFFECTIVE AND REDUCES 
RADIATION DOSE

Havránek E.1, Kadhim H.1, Gbolahan O.1, 
Vrentzou E.2, Raza A.1
1Northwick Park Hospital, Londýn, UK 
2Northwick Park Hospital, Londýn, UK

Introduction: Ultra‑low dose CT of the kidney, ureter, 
bladder (ULD CTKUB) is used to reduce radiation dose for 
patients with nephrolithiasis. The risk of fatal cancer is 0.05 % 
(1/2000) for every 10 mSv of ionizing radiation. Effective 
dose estimates a risk of malignancy of 5.7 % per Sv. Our local 
CT scanner software was calibrated to deliver an ultra‑low 
exposure of 1.9 mSv or less.

Material and methods / Case presentation: Prospecti‑
ve audit of 128 patients having a primary low‑dose CT KUB 
(LD CTKUB), followed by ULD CTKUB. The ULD CT KUB group 
included patients where KUB radiograph could not confirm 
stone passage, surveillance and pre and post intervention.

Results: Total number (128) 78 male and 50 female. Sto‑
ne size range 2 to 14mm (mean 5mm), index stone mean 
Hounsfield unit density 688. 105 patients had full ULD CTKUB, 
23 had pelvis only (for distal ureteric calculi). The mean LD 
CTKUB dose (mSv) was 4.4mSv and 0.73 mSv for ULD CTKUB. 
The mean dose reduction between the LD CT KUB and ULD 
CTKUB was 80 %. 3/128 (2 %) of ULD scans were sub‑optimal 
for interpretation due to body habitus or artefact from joint‑
‑replacement surgery.

Conclusion: ULD‑CTKUB significantly reduced radiation 
exposure. The development of a new protocol subdividing 
ULD‑CTKUB into ULD – CTKUB and ULD – CT pelvis has fur‑
ther reduced radiation dose. Nephrolithiasis patients often 
require ongoing imaging over many years, and steps to 
ensure the overall radiation dose is limited are essential to 
reduce the long – term risk of possible radiation – induced 
malignancy.

ZKUŠENOSTI S JEDNORÁZOVÝMI 
FLEXIBILNÍMI URETEROSKOPY

Staněk R., Pavelka J., Římská M., Musilová H., 
Kokoř T.
Slezská nemocnice Opava

Úvod: Rozvoj flexibilní ureteroskopie a techniky RIRS 
(Retrograde IntraRenal Surgery) nabízí stále nové technické 
možnosti. Tyto směřují k používání jednorázových uretero‑
skopů, které umožňují jednak okamžité použití v případě 
indikace, bez nutnosti časové ztráty sterilizací. Hlavně však 
eliminují rizika časného znehodnocení přístroje při kompliko‑
vaných zákrocích, nebo při realizaci výkonů v rámci iniciální 
fáze „learning curve“ .

Materiál a metody/Popis klinického případu: Pre‑
zentujeme provedení ureteroskopie a tripse konkrementu 
v kalichopánvičkovém systému se záznamem výkonu, aby 
posluchači mohli srovnat kvalitu obrazu, možnosti flexibility 
jednotlivých nástrojů, manipulace s nástroji a mobilitu uvnitř 
kalichopánvičkového systému, které jednotlivé ureteroskopy 
nabízejí.

Závěr: Ve videopráci se snažíme o srovnání záznamu 
„head to head“, aby posluchači mohli zhodnotit možnosti 
prezentovaných nástrojů.

Grantová podpora: Práce není podpořena žádným 
grantem.

UROLITIÁZA
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ROBOTICKY ASISTOVANÁ 
RESEKCE TUMORU LEDVINY 
S EXTRAKCÍ NEFROLITU
Košina J., Hušek P., Špaček J., Broďák M.
Urologická klinika FN a LF UK Hradec Králové

Úvod: Roboticky asistovaná resekce ledviny pro tumor 
je významně se rozvíjející operační metoda umožňující bez‑
pečné ošetření resekční plochy při zachování miniinvazivního 
přístupu. Kvalitní sutura dovoluje i cílené otevření dutého 
systému ledviny s následným uzavřením.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Paci‑
entce, 68 let, byl ultrasonograficky diagnostikován tumor 
pravé ledviny a oboustranná nefrolitiáza. Doplněný CT sken 
prokázal 30mm tumor dolního pólu, R.E.N.A.L. skóre 7a, a kon‑
krement 12 × 11 mm v dolním kalichu. Byla indikovaná robo‑
ticky asistovaná resekce pravé ledviny a vzhledem k lokalizaci 
i pokus o extrakci konkrementu. Výkon proveden s klam‑
pováním segmentální arterie k dolnímu pólu. Resekován 
tumor s lemem zdravé tkáně, biopsie ze spodiny a na závěr 
na spodině resekční plochy otevřen dolní kalich s extrakcí 
konkrementu. Sutura kalichu, spodiny a parenchymu. Délka 
operace 60 minut, klampování segmentální arterie 11 minut, 
krevní ztráta 50 ml. Histologicky světlobuněčný karcinom 
ledviny pT1a G 2.

Závěr: Nové technologie umožňují provádět ledvinnou 
tkáň šetřící výkony i u komplikovanějších nálezů a dokonce 
umožňují i kombinovat operační výkony během jednoho 
operačního zákroku, při zachování výhod miniinvazivního 
přístupu.

A FOLEY CATHETER NEPHROSTOMY 
POST PCNL – A SIMPLE WAY TO 
REDUCE IN PATIENT HOSPITAL STAY, 
RADIATION EXPOSURE AND COST TO THE 
HEALTHCARE SYSTEM

Havránek E., Kadhim H., Raza A.
Northwick Park Hospital, Londýn, UK

Introduction: With growing concerns of availability 
of in‑patient hospital beds and increasing healthcare costs 
the use of Foley catheters as nephrostomies rather than 
standard single J‑nephrostomies was identified as an area 
in our hospital where improvement could bemade. Patients 
awaiting nephrostomy removal under fluoroscopy due to 
an indwelling JJ stent often had unnecessary delays due to 
availability of fluoroscopy slots, highlighted by an external 
(GIRFT) review. Foley catheters were first utilised in 2018 in 
place of standard single‑J nephrostomies.

Material and methods / Case presentation: A retro‑
spective audit of patients undergoing PCNL prior to and after 
implementation of new Foley catheter nephrostomy policy. 
The type of nephrostomy, requirement for removal under 
fluoroscopy, and length of stay were audited.

Results: Number of PCNL – pre foley catheter nephros‑
tomy = 89 over 2 years.

Number of PCNL – post foley catheter nephrostomy: = 64 
over 18 months. 53 of 64 (83 %) had a foley catheter inserted 
as nephrostomy. 

Median time from operation to single‑J nephrostomy 
removal was 3 days. 

Median inpatient length of stay for both groups was 2 
days. No patients with a foley catheter and a jj stent in situ 
required fluoroscopy for removal of the nephrostomy.

Conclusion: The change to foley catheter nephrosto‑
my usage has reduced inpatient hospital stay by 1 day and 
reduced the overall cost per treatment. It also reduced the 
radiation dose for fluoroscopic removal in patients with both 
a Foley catheter nephrostomy and JJ stent. Foley catheters 
are now used as a first option for nephrostomy in all PCNL 
cases in our hospital.
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RYCHLÁ A EFEKTIVNÍ PERKUTÁNNÍ 
LITOTRYPSE S VYUŽITÍM 
„BERNOULLIHO EFEKTU“
Hradec T., Vobořil V., Kaplán O., Vávřová L., 
Zámečník L., Hanuš T.
Urologická klinika VFN a 1. LF v Praze

Úvod: Volba správné metody léčby v případě litiázy 
střední velikosti (10–20 mm) není jednoduchá. Při využití ex‑
trakorporální rázové vlny může dojít ke vzniku velkého počtu 
fragmentů, které mohou obturovat močové cesty. Flexibilní 
ureterorenoskopie může představovat velmi dlouhý a ne‑
přehledný výkon s rizikem infekčních komplikací. Perkutánní 
litotrypse (PCNL) je velmi efektivní, ale při využití standardního 
instrumentária 24–30 CH se však jedná o poměrně invazivní 
přístup s rizikem krvácení a delší dobou hospitalizace.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Jako 
výborná metoda léčby litiázy střední velikosti se dle našich 
zkušeností jeví mini‑PCNL s velikostí přístupového kanálu 
16 CH a využití takzvaného „Bernoulliho“ nebo „vacuum cle‑
aner“ efektu k výplachu fragmentů z dutého systému ledviny 
bez nutnosti použití dalších nákladných extrakčních nástrojů.

Výsledky: Na videu bychom rádi prezentovali naše zku‑
šenosti s mini‑PCNL pomocí instrumentária MIP od společ‑
nosti Karl Storz. Výhodou tohoto systému je malý přístupový 
kanál s minimální krevní ztrátou při výkonu, možnost jedno‑
stupňové dilatace, při které nedochází k traumatizaci dutého 
systému ledviny. Pro fragmentaci litiázy lze s velmi dobrým 
efektem využít standardního Ho:YAG laseru.

Závěr: Mini‑PCNL s velikostí přístupového kanálu 16 CH 
a využití ,,Bernoulliho efektu“ pro evakuaci fragmentů z du‑
tého systému se jeví jako velmi bezpečná a efektivní metoda 
léčby nefrolitiázy střední velikosti.

Grantová podpora: Podpořeno MZ ČR – RVO VFN64165 
(Supported by Ministry of Health, Czech Republic – concep‑
tual development of research organization 64165, General 
University Hospital in Prague, Czech Republic). 

VÝSKYT TĚŽKÝCH KOVŮ 
A STOPOVÝCH PRVKŮ 
V KONKREMENTECH MOČOVÝCH CEST
Plasgura P.1, 2, Kočvara R.3, Martinec P.4, Kuta J.5, 
Smetanová S.6, Skalka R.7

1Urologické oddělení nemocnice ve Frýdku-Místku 
21. LF UK Praha 
3Urologická klinika VFN a 1. LF UK Praha 
4Ústav geoniky AV ČR, Ostrava – Poruba 
5RECETOX, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta 
Brno 
6RECETOX, Masarykova univerzita, Brno 
7Urologická klinika FN Ostrava

Úvod: Močové konkrementy obsahují kromě základních 
minerálů těžké kovy a vzácné prvky, které však běžnou ana‑
lýzou nezjistíme. Výhodou konkrementů je, že v organismu 
rostou několik let a kumulují těžké kovy. Cílem práce bylo 
stanovit jejich obsah v konkrementech a určit vztah k mine‑
ralogickému složení, věku, pohlaví a lokalitě. Předpokládáme, 
že obsahy těžkých kovů v konkrementech souvisí s expozicí 
organismu těmito kovy. Stanovení obsahů v konkrementech 
může upozornit na riziko, které jejich kumulací v organismu 
hrozí.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Provedli 
jsme analýzu 119 konkrementů u pacientů ve věku 1–80 let. 
Prvkové složení bylo stanoveno hmotnostní spektrometrií 
v indukčně vázaném plazmatu. Stanovili jsme obsahy 21 
prvků a vyhodnotili jsme závislost na mineralogickém složení, 
věku, pohlaví a bydlišti. K vyhodnocení jsme použili Bartlettův 
test, parametrický ANOVA test a neparametrický Kruskal‑Wallis 
test. Statisticky významný byl rozdíl na alfa < 5 %.

Výsledky: Zjistili jsme, že je významná vazba Rb, Ba, Ni, 
Mo, Zn, Co, Na, K, Mg a P na fosfátové konkrementy, vazba Ca, 
Fe, Mo, Hg a Sn na oxalátové konkrementy, vazba Cu a Se na 
cystin a Cu na uráty. Na Ostravsku jsou statisticky významné 
vyšší obsahy Hg, Pb, Cd a Se v oxalátech. Obsahy Cd jsou na 
Ostravsku vyšší o 2,44 mg/kg a obsahy Hg o 10,6 mg/kg. Vliv 
věku se projevil významně u obsahů Hg, Cd, Se, Ca, Sn, Mn, Ni 
a Mo. Vliv pohlaví je významný u Pb, Sr, Cd, K, P a Zn u žen, kde 
jsou hodnoty vyšší. U žen byl obsah Cd vyšší o 2,58 mg/kg.

Závěr: Práce ukázala, že močové konkrementy posky‑
tují důležité informace o expozici organismu těžkými kovy. 
Jejich obsahy musíme vztahovat k mineralogickému složení, 
pohlaví, věku i bydlišti pacienta. Výsledky prokazují, že kon‑
krementy z Ostravska mají vyšší obsah Cd, Hg a Pb, jejichž 
dlouhodobá expozice vyvolává závažná onemocnění. Další 
práce by se měly zaměřit na vztah mezi imisemi a obsahem 
těžkých kovů v konkrementech.
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EX VIVO URS PRO NEFROLITIÁZU PŘI 
TRANSPLANTACI LEDVINY

Navrátil P.1, Hurtová M.1, Navrátil P. st.1, Guňka I.2

1Urologická klinika FN Hradec Králové 
2Mezioborové transplantační centrum FN Hradec Králové

Úvod: Urolitiáza v kontextu transplantace ledviny je 
poměrně vzácná událost. Na její možnost může upozornit 
anamnéza nebo nález na UZ břicha potenciálního dárce. 
Doporučený postup pro terapii těchto případů ale doposud 
není stanoven. Možnosti ex vivo intervencí pro urolitiázu jsou 
ureterorenoskopie (URS) a pyelolitotomie.

Materiál a metody/Popis klinického případu: U po‑
tenciálního dárce orgánů (*1956) byla standardním ultra‑
zvukovým vyšetření břicha zjištěna duplexní nefrolitiáza 
(4 a 5 mm) v pravé ledvině. Po prokázání smrti mozku a zařa‑
zení do transplantačního programu jsme se rozhodli pro její 
extrakci ex vivo pomocí URS. Po infuzi perfuzním roztokem, 
explantaci a zchlazení byl orgán uložen do kádě s ledem na 
skiaskopický operační stůl. Po spatulaci distální části ureteru 
byl zaveden flexibilní URS do kalichopánvičkového systému. 
Pod skiaskopickou kontrolou byly oba konkrementy nalezeny, 
vcelku extrahovány dormia košíkem a odeslány na rozbor 
(weddellit). Následná transplantace proběhla standardně, 
rozvoj funkce graftu byl plynulý a ureterální stent byl od‑
straněn za deset dní. Příjemce (*1962) je kromě strandard‑
ní disenzarizace sledován 1x ročně s UZ břicha a nativním 
snímkem břicha.

Závěr: Urolitiáza byla tradičně považována za kontraindi‑
kaci k transplantaci ledviny a za příčinu vzácné, ale významné 
morbidity v posttransplantačním období. Pokroky v endouro‑
logické technice činí z ex vivo URS bezpečný a účinný postup, 
který potenciálně zvyšuje pool dárců k transplantaci.



59

Ces Urol 2020; 24(Suppl. A) 

ABSTRAKTA

EXTRAPERITONEÁLNÍ LAPAROSKOPICKÝ 
PŘÍSTUP K PATOLOGIÍM MOČOVÉHO 
MĚCHÝŘE
Hora M., Stránský P., Ürge T., Trávníček I., Ferda J., 
Hes O.
FN a LF UK Plzeň

Úvod: Řada méně obvyklých patologií močového mě‑
chýře indikovaných k operační léčbě lze řešit laparoskopickou 
operací. Operatér musí vždy řešit přístup – transperitoneální 
(TP) či extraperitoneální (ExP). Preferujeme přístup ExP a shr‑
nujeme naše zkušenosti z let 1/2003 až 5/2020.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Je‑li 
indikován ExP přístup k močovému měchýři, poté užíváme 
techniku rutinně zavedenou pro radikální prostatektomie 
(zde ExP 971 z 1 046 – 92,8 %). Z krátké incize pod pupkem 
je prstem vytvořen operační prostor v Retziově prostoru. 
Žádné komerčně vyráběné balonkové dilatátory neužíváme. 
Oproti prstu jsou pak zavedeny pracovní porty s tupou špič‑
kou v požadovaném množství. Původní incizí zaveden port 
s přímohlednou kamerou.

Provedeno 4 097 laparoskopických operací; močového 
měchýře u 108 (2,6 %). TP 56 radikálních cystektomií, 33 diver‑
tikulektomií, 2 cysty urachu. Zbylých 17 (15,7 %) ExP.

Výsledky: Indikace u zmíněných 17 ExP: 5× sutura perfo‑
race měchýře (3× při TURB, 1x při gynekologické operaci a 1× 
při fraktuře horního raménka stydké kosti), 4× cystolitotomie, 
4× resekce tumoru měchýře (3× leiomyom a 1× ALK1 pozitivní 
inflamatorní myofibroblastický tumor močového měchýře), 
2× resekce ložiska endometriózy, 2× excize cizího tělesa (1× 
TVT páska s inkrustacemi a 1× síťka od operace inguinální 
hernie). U všech výkonů technické provedení bezproblémové.

Závěr: U méně obvyklých patologií močového měchýře 
indikovaných k laparoskopii preferujeme vždy přístup extra‑
peritoneální, je‑li to technicky možné.

Grantová podpora: Podpořeno MZ ČR – RVO (Fakultní 
nemocnice Plzeň – FNPl, 00669806).

LAPAROSKOPICKÁ REVIZE 
HEMOPERITONEA PO BIOPSII 
LEDVINNÉHO ŠTĚPU
Balík M.
Urologická klinika LF a FN Hradec Králové

Úvod: Prezentujeme video z laparoskopické revize pro 
hemoperitoneum u pacienta po biopsii transplantované 
ledviny.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Pro 
zhoršující se bolesti břicha po biopsii štěpu byl proveden 
UZ s nálezem tekutiny ve všech břišních kompartmentech 
a v krevním obraze došlo k poklesu hemoglobinu o 30 g. Paci‑
ent byl indikován k akutní LSK revizi. Při výkonu bylo založeno 
kapnoperitoneum z incize nad pupkem a dva operační porty. 
Pomocí 10mm portu bylo odsáto 2 000 ml koagul. Vpichy do 
štěpu byly zcela klidné, zdrojem krvácení bylo poranění cévy 
břišní stěny, které v době revize již nepokračovalo. Ranou po 
portu byl do Douglasu zaveden drén. Výkon trval 38 min., 
celkem byly podány dvě erymasy a dvě plazmy, pacient byl 
observován na JIP po dobu tří hodin a následně byl přeložen 
zpět na standardní oddělení. Krvácení dále nepokračovalo, 
krevní obraz byl stabilní, pacient byl třetí pooperační den 
propuštěn do domácího ošetřování.

Závěr: V případě akutní revize pro krvácení často zdroj kr‑
vácení nebývá nalezen. Samotným terapeutickým zákrokem 
bývá uvedení pacienta do celkové anestezie a odsátí koagul. 
S výhodou je proto minimálně invazivní přístup zrychlující 
pooperační rekonvalescenci pacienta. Zásadní je ale použití 
10 mm sání k odstranění již organizujících se koagul.

Grantová podpora: Podpora projektu PROGRES Q40/04.

VARIA
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ABSTRAKTA

LAPAROSPICKÁ SUTURA 
INTRAPERITONEÁLNÍ RUPTURY 
MOČOVÉHO MĚCHÝŘE
Balík M., Hurtová M.
Urologická klinika LF a FN Hradec Králové

Úvod: Prezentujeme video z uvedeného výkonu.
Materiál a metody/Popis klinického případu: Pre‑

zentujeme případ pacienta, který dle jeho slov upadl na 
schodech při plném močovém měchýři v noci z neděle na 
pondělí. Pro narůstající bolesti břicha a zástavu močení vy‑
hledal pomoc na spádovém pracovišti až ve středu, kde na 
CT cystografii byla verifikována intraperitoneální ruptura 
močového měchýře. K řešení byl pacient odeslán na naše 
pracoviště.

Výkon byl zahájen obtížným založením kapnoperitonea 
pro distendované kličky střevní při prolongované urinózní 
peritonitidě. Nicméně nakonec jsme byli schopni zavést porty 
a odsát 750 ml mírně zkalené tekutiny a v hluboké Trendelen‑
burgově poloze identifikovat a ve dvou vrstvách zašít defekt 
močového měchýře pokračujícím Vloc© stehem. Výkon trval 
53 minut, ranou po portu byl z Douglasu vyveden drén, 
který byl následující den extrahován. Perm. močový katétr 
byl ponechán sedm dní, před jeho extrakcí byla provedena 
cystografie bez leaku k. l. mimo močový měchýř. Pacient byl 
tři měsíce po výkonu zcela bez komplikací, je dále sledován 
ve spádu.

Závěr: Intraperitoneální perforace močového měchýře 
je indikací k akutní operační revizi. Prolongovaná urinózní 
peritonitida zpravidla vede k distenzi střevních kliček, která 
může působit určité obtíže při zakládání kapnoperitonea. 
Nicméně, jak dokumentujeme v našem příspěvku, je laparo‑
skopický přístup možný, s celou řadou výhod pro pacienta.

Grantová podpora: Podpora projektu PROGRES Q40/04.

ODBĚR LEDVINY U ŽIJÍCÍHO DÁRCE

Žemla P., Hartmann I.
Urologická klinika Fakultní nemocnice Olomouc

Úvod: Transplantace ledviny představuje nejlepší me‑
todu léčby chronického selhání ledvin. Nejčastěji pochází 
transplantovaná ledvina od osoby, která právě zemřela. Tento 
druh transplantace je nazýván kadaverózní transplantací. 
Darovat ledvinu ale může i zdravý žijící dárce.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Na 
našem pracovišti bylo od roku 2012 provedeno 11 odběrů 
ledvin od žijících dárců. Odběry byly provedeny třemi různými 
technikami – manuálně asistovaná retroperitoneoskopická 
nefrektomie, laparoskopická transperitoneální nefrektomie 
a otevřená nefrektomie. U každého žijícího dárce musela být 
předoperačně provedena CT angiografie.

Výsledky: Průměrný věk našich dárců byl 41,5 roku. 
Nejmladšímu bylo 22 let a nejstaršímu 57 let. Obě pohlaví 
byla rovnoměrně zastoupena. Z 11 odběrů bylo sedm mezi 
pokrevními příbuznými a čtyři mezi manželi. Všichni dárci 
byli bez přidružených onemocnění nebo jen s lehkým one‑
mocněním bez omezení výkonnosti. Průměrný čas operace 
byl 189 minut. Průměrná délka teplé ischemie odebírané 
ledviny u nás činila 196 sekund. Průměrná krevní ztráta byla 
155 ml. Ani u jednoho dárce nebylo zapotřebí podání krevní 
transfuze. Průměrná doba hospitalizace byla šest dní, drén 
se zpravidla vytahoval první pooperační den. Ani u jednoho 
odběru jsme nezaznamenali vážnější komplikaci.

Závěr: Odběr ledviny od žijícího dárce je zatížen velkým 
psychickým vypětím pro operatéra. Na rozdíl od většiny jiných 
operací nelze žádnou operační komplikaci obhájit celkovým 
prospěchem z výkonu pro dárce ledviny. A i při tom nejlep‑
ším provedení odběru ledviny je celkový výsledek operace 
hodnocen dle funkčnosti odebrané ledviny v těle příjemce.
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ABSTRAKTA

DÁRCOVSKÉ NEFREKTOMIE NA NAŠEM 
PRACOVIŠTI A JEJÍ VÝVOJ

Pacovský J.1, 2, 3, Navrátil P.1, 2, 3, Hušek P.1, 3, 
Špaček J.1, 3, Matysková Kubišová M.2, 3, 4, 
Broďák M.1, 3

1Urologická klinika FN Hradec Králové 
2Mezioborové transplantační centrum FN Hradec Králové 
3Lékařská fakulta v Hradci Králové, Univerzita Karlova 
4Hemodialyzační středisko FN Hradec Králové

Úvod Nefrektomie ledviny pro transplantaci ledviny od 
žijícího dárce má řadu technických a etických aspektů, které 
ji odlišují od jiných typů nefrektomií. Cílem této práce bylo 
zhodnotit charakteristiky dárců a provedených operačních 
výkonů na našem pracovišti.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Re‑
trospektivně byla hodnocena data 57 dárců, kteří na našem 
pracovišti podstoupili dárcovskou nefrektomii v letech 1996–
2019. Byla hodnocena data: věk dárce, pohlaví, operovaná 
strana, doba hospitalizace, použitá operační technika, dále 
byl hodnocen operační čas (skin to skin), peroperační krevní 
ztráta a doba teplé ischemie.

Výsledky: Věk dárce 27–75 (medián 53) roků, ve 40 pří‑
padech byla dárkyní žena, v 17 případech byl dárce muž, 
46× byla operace provedena vlevo a 11× vpravo. Ve 25 pří‑
padech byla nefrektomie provedena endoskopicky (Hand‑
‑Assisted Retroperitoneoscopic Surgery – HARS), ve 32 pří‑
padech otevřeně (OPEN). Operační čas u HARS, resp. OPEN 
byl 125–225 (medián 177) minut, resp. 75–288 (medián 147) 
minut (NS). Per operační krevní ztráta byla u HARS, resp. 
OPEN 20–500 (medián 50) ml, resp. 20–2 000 (medián 150) 
ml (NS). Doba teplé ischemie byla u HARS, resp. OPEN 50–480 
(medián 270) s, resp. 26–300 (medián 60) s (p < 0,05). Doba 
hospitalizace byla u HARS, resp. OPEN 5–13 (medián 7) dnů, 
resp. 7–21 (medián 10) dnů (p < 0,01).

Závěr: Naše zkušenosti s HARS dárcovskou nefrektomií 
jsou velmi dobré. Od zavedení HARS techniky byl postupný 
nárůst jejího využití v transplantačním programu a v sou‑
časnosti je pro dárcovskou nefrektomii využívána ve 100 % 
případů.

Grantová podpora: Podpořeno programem Progres 
Q40/04.

EMBOLIZACE CÉV 
UROLOGICKÝCH ORGÁNŮ

Špaček J.1, 2, Louda M.1, 2, Košina J.1, 2, Pacovský J.1, 2, 
Holub L.1, 2, Petr Hušek P.1, 2, Balík M.1, 2, Broďák M.1, 2

1Urologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové 
2Lékařská fakulta Hradec Králové, Univerzita Karlova

Úvod: Dominantí metodou intervenční radiologie v uro‑
logii je vasografie a embolizace krvácejících cév a jejich mal‑
formací v rozsahu horních a dolních močových cest nebo 
retroperitonea. Specifickým případem je vasografická interven‑
ce u pacientů s vysokotlakým (neischemickým) priapismem.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Provedli 
jsme retrospektivní zhodnocení souboru pacientů za období 
od března 2014 do ledna 2019, u kterých bylo provedeno 
akutní vasografické vyšetření a případná embolizace orgánů 
urogenitálního systému. Celkově bylo takto ošetřeno 48 
pacientů (35 mužů a 13 žen) ve věkovém rozmezí 7–92 let.

Výsledky: V hodnoceném souboru 48 pacientů bylo ve 
všech případech provedeno angiografické vyšetření a násled‑
ně ve 43 případech (92 %) doplněna vasografická intervence 
(embolizace). U zbylých pěti pacientů nebyla embolizace 
indikována z důvodu absence extravazace kontrastní látky. 
Indikací k výkonu byla ve 31 případech hematurie (72 %), 
v 11 případech perirenální nebo retroperitoneální hematom 
(25 %). Pouze u jednoho pacienta byla vasografie s embolizací 
indikována pro neischemický priapismus. Jako embolizační 
činidla byla použita želatinová pěna, akrylátové lepidlo, mik‑
ročástice polyvinylalkoholu nebo embolizační spirály.

Intervenční radiolog hodnotil okamžitou technickou 
úspěšnost vasografické intervence jako stoprocentní ve 
všech případech, nicméně u dvou pacientů bylo potřeba 
embolizaci opakovat pro recidivu. Celková úspěšnost zá‑
stavy krvácení byla dosažena u 82 % případů (z toho v 95 % 
u horních a v 67 % u dolních močových cest). Shrnutí indikací 
vasografické intervence viz. tabulka.

Závěr: S náhlými urologickými příhodami, které se proje‑
vují krvácením, přichází urolog do kontaktu prakticky denně. 

U hemodynamicky významného krvácení je jednou 
z možností léčby provedení vasografická embolizace krvá‑
cejících cév. V našem souboru měla tato metoda dobrou 
úspěšnost i toleranci pacientů.

Grantová podpora: Podpořeno projektem PROGRES 
Q40/04.

Spontánní krvácení 
u lokálně pokročilého 
nebo generalizovaného 
onemocnění

tumor močového měchýře 26 %
tumor prostaty 16 %
tumor ledviny 6 %
trauma ledviny 8 %
biopsie ledviny 8 %

Iatrogenní krvácení 
v důsledku urologické 
intervence

perkutánní extrakce litiázy, extrakorporální 
litotripsie, nefrostomie, resekce ledviny

30 %

postradiační cystitida 6 %
neischemický priapismus 2 %
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ABSTRAKTA

PÍŠTĚLE UROLOGICKÝCH ORGÁNŮ U ŽEN – 
ZHODNOCENÍ DESETILETÉHO OBDOBÍ

Špaček J.1, 2, Louda M.1, 2, Navrátil P.1, 2, Košina J.1, 2, 
Pacovský J.1, 2, Balík M.1, 2, Holub L.1, 2, Broďák M.1, 2

1Urologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové 
2Lékařská fakulta Hradec Králové, Univerzita Karlova

Úvod: Urologické píštěle, tedy patologické komunikace 
mezi močovými cestami a ostatními orgány dutiny břišní 
a malé pánve, jsou u žen v ČR nejčastěji spojeny s nežádou‑
cími účinky chirurgické a onkologické léčby gynekologických 
malignit. Zatímco stoupá celkové přežití pacientek, dostává 
se do popředí otázka kvality života a urolog je konfrontován 
s požadavkem na řešení této patologie.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Re‑
trospektivně jsme zhodnotili data pacientek léčených pro 
píštěle horních a dolních močových cest s ostatními orgány 
břišní dutiny za období deseti let (od 1. 1. 2010 do 31. 12. 2019). 
Celkem bylo zjištěno 62 případů píštělí, ve věkovém rozmezí 
pacientek 19–91 let, medián 65,7 let.

Výsledky: Z celkového množství 62 pacientek mělo 
49 pacientek (79 %) anamnézu pánevní malignity a v 13 
případech (21 %) se jednalo o primárně neonkologickou 
diagnózu (tabulka 1). Dominantním rizikovým faktorem 
v rámci vzniku píštělí byla v největší skupině karcinomu 
cervixu radioterapie v monoterapii (24 %), kombinace s ra‑
dikální hysterektomií (37 %), případně spolu s chemoterapií 
(24 %) a ve zbývajících případech (15 %) byla píštěl vázána 
na radikální hysterektomii nebo vznikla při lokálně pokro‑
čilém nálezu. Rozdělení píštělí a jejich řešení je popsáno 
v tabulce 2. Celková úspěšnost chirurgického řešení byla 
v případě veziko‑vaginální píštěle 83 %.

Závěr: Urogenitální píštěle, případně komunikace močo‑
vých cest se střevem a vzácně s cévami, jsou patologií, která 
pacientce nejenom zhoršuje kvalitu života, ale může mít 
zásadní vliv na morbiditu a mortalitu. Samotné řešení těchto 
stavů není vždy jednoduché a musí zohledňovat prodělanou 
léčbu a prognózu pacientky.

Grantová podpora: Podpořeno projektem PROGRES 
Q40/04.

Tabulka 1.

Diagnóza spojená se vznikem píštěle Počet pacientek s píštělí (n)
Karcinom pochvy 1
Karcinom cervixu 38
Karcinom těla děložního 6
Karcinom vaječníku 3
Karcinom rekta 1
Benigní léze dělohy nebo vaječníku 11
Trauma uretry 1
Těhotenství 1

Tabulka 2.

Diagnóza spojená se vznikem píštěle Počet pacientek s píštělí (n)
Veziko-vaginální píštěl (n = 31)
Karcinom cervixu

konzervativní postup (n = 13) odmítnutí léčby nebo chirurgická léčba kontraindikována pro špatné PS (n = 8)
zavedení močové cévky (n = 5)

chirurgické řešení (n = 18) transvaginální fistulorafie (n = 5)
transvezikální fistulorafie (n = 11)
laparoskopická fistulorafie (n = 1)
roboticky asistovaná fistulorafie (n = 1)

Veziko-rektální (n = 9) konzervativní postup (n = 13) derivace moči nefrostomií (n = 10)
bez intervence z důvodu infaustní prognózy (n = 3)

Veziko-vaginorektální (n = 15) chirurgické řešení (n = 11) open resekce píštěle (n = 5)
derivace moči – ureteroileostomie (n = 6)

Uretero-vaginální píštěl (n = 3) chirurgické řešení (n = 3) fistulorafie + UCNA (n = 3)
Veziko-uterinní píštěl (n = 1) chirurgické řešení fistulorafie
Uretero-vaginální píštěl (n = 1) chirurgické řešení fistulorafie
Uretero-ilická píštěl (n = 1) vasografie obliterace vnitřní iliky + podvaz ureteru
Uretero-aortální píštěl (n = 1) chirurgické řešení fistulorafie (úmrtí pacientky v přímé souvislosti s píštělí)
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ABSTRAKTA

IATROGENNÍ POŠKOZENÍ URETERU 
DUPLEX – URETERU PRO 
HORNÍ SEGMENT S URETERO-VAGINÁLNÍ 
PÍŠTĚLÍ

Čečerle G.1, Šámal V.1, 2, Mečl J.1
1Urologické oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a. s., Liberec 
2Urologická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK, 
Hradec Králové

Úvod: Ureterální poranění představují 1 % všech po‑
ranění močových cest. Přibližně 75 % je iatrogenních, a to 
nejčastěji v souvislosti s gynekologickými výkony. Prezentu‑
jeme případ ureterovaginální píštěle při poranění zdvojeného 
ureteru.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Pre‑
zentujeme kazuistiku 46leté pacientky, která podstoupila 
laparoskopicky asistovanou vaginální hysterektomii s bila‑
terální adnexektomií a zavedením TOT. Pooperační průběh 
byl bez komplikací, po odstranění katétru byla pacientka 
kontinentní. Při plánované kontrole 11. pooperační den si 
stěžovala na masivní únik moči pochvou. Cystoskopický ná‑
lez a cystografie vyloučila vezikovaginální píštěl. Provedená 
CT‑IVU potvrdila zdvojený ureter vlevo s ureterovaginální 
píštělí močovodu pro horní segment ledviny. Stav řešen kon‑
zervativně inkontinenčními pomůckami. Po rekonvalescenci 
pacientky a maturaci píštěle jsme v druhé době indikovali 
k laparoskopické ureterocystoneoanastomóze. Při výkonu 
proveden psoas hitch s reimplantací ureteru a zavedením 
stentu. Vzhledem ke zdvojenému močovodu jsme pro lepší 
orientaci před výkonem zavedli stent do ureteru pro dolní 
segment. Pacientka dobře zhojena, po výkonu kontinentní, 
ledvina na ultrazvuku bez známek dilatace dutého systému.

Závěr: Léze ureteru po gynekologických operacích patří 
mezi nejčastější iatrogenní traumata ureteru. Většina lézí je 
rozpoznána se zpožděním a je řešena v druhé době. Ana‑
tomické variety ureteru kladou vysoké nároky na přesnou 
diagnostiku poranění a precizní řešení.

IZOLOVANÁ RUPTURA 
MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

Zimenová M., Pavlosek T., Matys O.
Urologické oddělení Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., 
Frýdek-Místek

Úvod: K tupému poranění močového měchýře nejčastěji 
dochází při dopravních nehodách nebo pádech v důsledku 
působení velkých sil na oblast pánve nebo podbříšku při 
naplněném měchýři. Ruptura měchýře je většinou součastí 
združených poranění. Kazuistika prezentuje případ pacientky 
s izolovanou intraperitoneální rupturou močového měchýře.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Po‑
pisujeme případ 57leté pacientky, která se při pádu z kola 
uhodila do břicha a do obličeje. Na pohotovosti bylo ošetřeno 
jenom poranění obličeje, mírným bolestem břicha nebyla 
věnována pozornost. Pacientka přichází na druhý den pro 
tlaky v pod bříšku a nemožnost vymočit se. Sonograficky 
močový měchýř naplněn minimálně. Provedeno CT vyšetření 
s retrográdní cystografií a cystoskopie, potvrzena intraperito‑
neální ruptura měchýře. Laparoskopickou revizí dutiny břišní 
vyloučeno poranění dalších orgánů, následně provedena 
sutura měchýře a peritonea. Čtrnáctý pooperační den kon‑
trolní cystografie bez úniku kontrastní látky mimo měchýř, 
extrakce permanentního katétru a obnova spontánní mikce.

Závěr: Případ naší pacientky ukazuje, jak důležité je 
věnovat pozornost pečlivé anamnéze a znalosti mechanis‑
mu úrazu i při zdánlivě banálním traumatu. Nerozpozna‑
ná intraperitoneální ruptura totiž vede k rozvoji závažných 
komplikací – ileu, peritonitidě a sepsi a její léčba vyžaduje 
vždy operační revizi. Naše pacientka přišla k dalšímu ošet‑
ření včas, kdy jsme operační léčbou předešli vzniku těchto 
komplikací.

Grantová podpora: Vznik práce nebyl žádným způso‑
bem podporován.
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EN BLOC TECHNIKA HOLMIOVÉ 
LASEROVÉ ENUKLEACE PROSTATY

Hanáček V., Zachoval R.
Urologická klinika 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha

Úvod: Cílem naší práce je videoprezentace operační 
techniky en bloc resekce a popis učební křivky operatéra 
u prvních 40 holmiových laserových enukleací prostaty pro‑
vedených na našem pracovišti.

Materiál a metody/Popis klinického případu: V ob‑
dobí od září 2018 do září 2019 podstoupilo operaci 40 mužů 
průměrného věku 68,5 (46–78) let. Operace byly provedeny 
jedním operatérem technikou en bloc enukleace nízkou 
energií dle Scoffoneho. Prvních 40 operací jsme rozdělili na 
dvě poloviny a porovnali hmotnost preparátu a operačního 
času u prvních a druhých dvaceti operací.

Výsledky: Průměrná hmotnost preparátu u prvních 
dvaceti operací činila 31,85 (20–65) g a průměrný operační čas 
byl 87,75 (60–125) min. U druhých dvaceti operací byla velikost 
preparátu průměrně 54,05 (35–126) g s průměrným operač‑
ním časem 94,25 (60–135) min. U prvních dvaceti operací bylo 
průměrně enukleováno 0,391 g tkáně za minutu, u druhých 
0,624 g tkáně za minutu, což znamená nárůst o 60 %.

Závěr: Techniku en bloc enukleace je možné aplikovat 
u prostat různé velikosti. Jejím osvojením lze dosáhnout při 
konstantním operačním čase většího množství enukleované 
tkáně prostaty.

POSTTRAUMATICKÝ INFARKT LEDVINY

Valchová V., Čapka D., Klézl P., Grill R.
Urologická klinika FNKV, Praha

Úvod: Infarkt ledviny je často opomíjenou diagnózou, 
jejíž podstatou je uzávěr renální tepny, vedoucí ke vzniku 
lokalizovaného okrsku ischemické nekrózy parenchymu. 
V našem sdělení prezentujeme kazuistiku pacienta s post‑
traumatickým infarktem ledviny.

Materiál a metody/Popis klinického případu: 42letý 
muž přivezen na urologickou ambulanci po pádu ze střechy 
domu. V době vyšetření je pacient plně při vědomí, kar‑
diopulmonálně kompenzovaný, subjektivně udává stálou 
bolest v levém boku. V souladu s traumatickým protokolem 
indikováno celotělové CT, kde byla prokázána fraktura 10. 
žebra vlevo a obratlových výběžků L1–L4 vlevo. Dále cévní 
poranění levé ledviny, dle klasifikace AAST IV. stupně, se 
stenózou levé renální tepny bez probíhajícího krvácení či 
hematomu a infarkt horního pólu levé ledviny. Nemocný 
uložen na lůžko JIP urologické kliniky, po konziliu angiologa 
bez indikace intervence. V průběhu hospitalizace pacient 
trvale stabilní, renální funkce intaktní. Po týdnu klidového 
režimu a observace kontrolní USG a CT se stacionárním ob‑
razem infarktu honího pólu levé ledviny a odstupové stenózy 
a. renalis. Nefrologem konstatováno minimální ischemické 
postižení levé ledviny. Doporučen konzervativní postup, dimi‑
se do domácího ošetření s plánem ambulantního sledování.

Závěr: Infarkt ledviny je vzácně zachycené onemocnění 
zejména v důsledku nespecifické klinické manifestace. Prezen‑
tovaný případ posttraumatického infarktu ledviny byl řešen 
konzervativně. Při volbě optimální terapeutické strategie je 
klíčový individální přístup a mezioborová spolupráce.
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MOČOVÝ MIKROBIOM U MUŽŮ: DETEKCE 
MIKROORGANISMŮ POMOCÍ ROZŠÍŘENÉ 
KVANTITATIVNÍ KULTIVACE (EQUC)
Hanáček V.1, Hrbáček J.1, Čermák P.2, Zachoval R.1
1Urologická klinika 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha 
2Oddělení klinické mikrobiologie, Thomayerova 
nemocnice, Praha

Úvod: Cílem naší studie byla detekce mikrobiomu dol‑
ních močových cest u mužů metodou rozšířené kvantitativní 
kultivace moči (Enhanced Quantitative Urine Culture, EQUC).

Materiál a metody/Popis klinického případu: Populaci 
studie tvořili muži podstupující endoskopickou operaci na 
našem pracovišti od května 2019 do března 2020. Podmínkou 
zařazení do studie byla negativní standardní kultivace moči, 
nepřítomnost cizího tělesa v močových cestách (stent, katétr 
atd.) a neužívání antibiotik šest týdnů před výkonem. Od 
každého pacienta byly odebrány tři vzorky moči: první porce 
spontánní moči, střední proud spontánní moči a vzorek kate‑
trizované moči na začátku výkonu. Každý vzorek byl vyšetřen 
na pěti různých půdách za odlišných růstových podmínek. 
Hodnotili jsme záchyt mikroorganismů u každého individu‑
álního pacienta a míru shody mezi jednotlivými vzorky od 
stejného jedince.

Výsledky: Do studie bylo zařazeno 21 pacientů průměr‑
ného věku 66 (39–78) let. V první porci moči byly všechny kul‑
tivace pozitivní. Pozitivní výsledek byl zaznamenán u většiny 
vzorků středního proudu. U katetrizované moči byly pozitivní 
pouze dva vzorky. Kultivační nálezy první porce a středního 
proudu se shodovaly u 13 vzorků (62 %), ve třech případech 
byly vykultivovány v první porci tři a ve středním proudu dva 
pozitivní izoláty, v jednom případě byly v obou vzorcích dva 
izoláty, z nichž jeden se lišil. Nejčastěji detekovanými bakte‑
riemi byly Enterococcus faecalis a Staphylococcus epidermidis.

Závěr: I přes negativní výsledek standardní předoperační 
kultivace moči byla ve většině spontánních vzorků moči 
prokázána metodou EQUC přítomnost živých (kultivovatel‑
ných) mikroorganismů. Oproti tomu vzorky moči odebrané 
instrumentálně přímo z močového měchýře byly s výjimkou 
dvou případů negativní.

Grantová podpora: Podpořeno MZ ČR – RVO („Thoma‑
yerova nemocnice – TN, 00064190“).

MOČOVÝ MIKROBIOM U MUŽŮ: 
DETEKCE MIKROORGANISMŮ SEKVENACÍ 
BAKTERIÁLNÍ 16S RDNA
Hrbáček J.1, Hanáček V.1, Čermák P.2, Zachoval R.1
1Urologická klinika 3. LF UK a Thomayerovy nemocnice, Praha 
2Oddělení klinické mikrobiologie, Thomayerova nemocnice, 
Praha

Úvod: Dosavadní postulát o sterilitě moči byl recentně 
zpochybněn díky studiím, které kultivačně nebo sekveno‑
váním DNA prokázaly přítomnost mikroorganismů v moči 
asymptomatických jedinců, převážně žen. Naším cílem bylo 
detekovat bakteriální DNA v moči mužů s negativním stan‑
dardním kultivačním nálezem.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Popu‑
laci studie tvoří muži podstupující endoskopický urologický 
zákrok pro benigní nebo maligní onemocnění urogenitální‑
ho systému na našem pracovišti. Vzorek moči byl odebírán 
katetrizací před zahájením operačního výkonu. Z moče byla 
izolována DNA a pomocí PCR reakce (primery 515F, 806R) 
amplifikována část bakteriální 16 s rDNA, která byla sekve‑
nována na přístroji Illumina MiSeq. Získané sekvence o délce 
250–350 párů bazí byly pomocí programu BLAST přiřazeny ke 
konkrétním úsekům DNA mikroorganismů v mezinárodních 
on‑line databázích. Počty sekvencí v jednotlivých vzorcích 
byly normalizovány pro vzájemnou porovnatelnost. Hodnotili 
jsme relativní zastoupení jednotlivých operačních taxono‑
mických jednotek (OTU).

Výsledky: Do studie bylo zahrnuto 21 vzorků od mužů 
s mediánem věku 66,8 (39–78) let v období 08/2019–02/2020. 
Dosažené koncentrace DNA izolované z moči se pohybovaly 
mezi 1,8 a 1337,5 ng/µl. Čtyři nejčastěji zastoupené kme‑
ny (Proteobacteria, Firmicutes, Bacteroidetes a Actinobacteria) 
představovaly 73 % všech sekvencí. V rámci každého z nich 
1–3 nejzastoupenější třídy tvořily přes 75 % a v každé třídě 
3–4 nejzastoupenější řády představovaly 89–100 % sekvencí 
z daného kmene (tabulka).

Tabulka uvádí nejzastoupenější taxonomické jednotky 
(kmeny, třídy a rody) v jednotlivých vzorcích.

 ◼ Průměr zastoupení daného taxonu v jednotlivých vzor‑
cích.

 ◼ Průměrné procentuální zastoupení třídy (řádu) v nadřa‑
zeném taxonu.
Závěr: V jedné z prvních studií na světě jsme ve vzorcích 

moči mužů detekovali sekvence 16 s rDNA přiřaditelné ke 
konkrétním existujícím mikroorganismům.

Grantová podpora: Podpořeno MZ ČR – RVO („Thoma‑
yerova nemocnice – TN, 00064190“).

Pozitivní nález Negativní nález
První porce 21 (100 %) 0 (0 %)
Střední proud 17 (81 %) 4 (19 %)
Katetrizovaná moč 2 (9,5 %) 19 (90,5 %)
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VÝVOJ MIKROBIÁLNÍ REZISTENCE 
MULTIREZISTENTNÍCH KMENŮ 
A EMPIRICKÁ TERAPIE INFEKCÍ 
MOČOVÝCH CEST

Paldus V.1, Šámal V.1, 2, Mečl J.3

1Urologické oddělení Krajské nemocnice Liberec, a. s., Liberec 
2Urologická klinika Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty UK, 
Hradec Králové 
3Urologické oddělení Krajské nemocnice Liberec, a. s., Liberec

Úvod: Rozvoj antibiotické rezistence se stal globálním 
problémem. Rezervní antibiotika dnes užíváme i mimo lůžka 
intenzivní péče. Vyvstává zásadní otázka, kam tento vývoj 
směřuje a čím budeme schopni dále léčit. Vyhodnocení 
vývoje antibiotické rezistence v čase je jeden z nezbytných 
nástrojů v boji s šířením další rezistence. Cílem naší práce je 
zhodnotit vývoj výskytu multirezistentních kmenů (MDR) 
v našem zdravotnickém zařízení a stanovit podíl rezistence 
jednotlivých antibiotik vhodných pro empirickou terapii in‑
fekcí močových cest (IMC).

Materiál a metody/Popis klinického případu: Re‑
trospektivně jsme zhodnotili data antibiotické rezistence 
močových bakteriálních kmenů v období let 2013–2019 v na‑
šem zdravotnickém zařízení. Vyhodnotili jsme růst počtu 
multirezistentních kmenů v čase a rezistenci ESBL kmenů 
(Extented Spectrum Beta‑Lactamase), kmeny produkující 
karbapenemázy (CPE), Meronem rezistentní Pseudomonas 
aeruginosa (PSAE), vankomycin rezistentní enterokoky (VRE) 
a kmeny MRSA (Meticilin rezistentní Staphylococcus aureus). 
Dále jsme porovnali rezistenci jednotlivých antibiotik.

Výsledky: Celkem jsme hodnotili 31 061 bakteriálních 
kmenů v průběhu sedmi let, z toho E. coli byla zastoupena 
v 50,3 %, s rezistencí na nitrofurantoin, amoxicilin‑klavulanát, 
ciprofloxacin a cotrimoxazol v 1,2 %, 9,7% 13,3 % resp. 27,7 %. 
Zaznamenali jsme 2 878 MDR kmenů v trvale rostoucím tren‑
du (tabulka).

Závěr: Zaznamenali jsme rostoucí trend výskytu MDR 
kmenů (9,3 %). Znepokojivý je výskyt CPE kmenů a nárůst 
VRE v posledních letech. V empirické terapii nekomplikované 
IMC má stále dobrou účinnost nitrofurantoin.

AKUTNÍ RETENCE MOČE VYVOLANÁ 
INFEKCÍ HERPES GENITALIS

Dušková K., Havlová K.
Urologická klinika FN Motol, Praha

Úvod: Akutní retence moče je vzácnou komplikací infek‑
ce herpes genitalis. Cílem práce je prezentovat dvě kazuistiky 
pacientů s tímto průběhem infekce.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Prvním 
pacientem je 60letý muž. Anamnesticky byl před třemi lety 
léčen pro lymfom a má 15 let stacionární relativní strikturu 
zadní uretry. Pacient byl akutně hospitalizován pro febrilie 
a výsev herpes genitalis s následným rozvojem močové re‑
tence. MR páteře neodhalila příčinu obtíží a pacient nebyl 
schopen mikce ani po provedení dilatace striktury uretry. EMG 
prokázala neurologickou lézi n. pudendus s reinervačními 
projevy. Měsíc od akutní retence je pacient opět schopen 
spontánní mikce bez rezidua. 

Druhá pacientka je 54letá dosud zdravá žena, která byla 
ambulantně léčena pro herpes genitalis. Současně s kožní‑
mi projevy vznikly obtíže s močením, které během týdne 
progredovaly až v močovou retenci. Ani zde nebyl na MR 
prokázán útlak páteře či ložiskové změny. Elektromyogra‑
ficky byla zjištěna léze pudendálního plexu při zachovalém 
reflexním pudendálním oblouku. Pacientka zahájila ČIK. Nyní 
tři měsíce od prvotní retence je pacientka stále plně závislá 
na ČIK, rehabilituje pánevní dno.

Závěr: Akutní retence moče je raritní komplikací herpes 
genitalis. Je způsobená lumbosakrální meningomyelitidou, 
která postihuje sakrální kořeny, nebo neuritidou pánevních 
nervů. Dysfunkce močových cest bývá obvykle reverzibilní, 
nicméně doba do reparace této léze je velmi variabilní.

MDR kmeny 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ESBL 227 450 480 435 384 296 295
CPE (+ PSAE) 0 (21) 1 (41) 1 (32) 0 (30) 0 (37) 1 (46) 3 (35)
VRE 2 0 3 2 2 14 14
MRSA 5 2 6 7 2 2 3
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KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ PANSTRIKTURY 
URETRY U PACIENTA S LICHEN 
SCLEROSUS
Míka D.1, 2, Litvik R.3, Krhut J.1, 2

1Urologická klinika FN Ostrava 
2Katedra chirurgických oborů Ostravské univerzity, Ostrava 
3Kožní oddělení FN Ostrava

Úvod: Lichen sclerosus je relativně vzácná zánětlivá 
dermatóza, která se podílí na vzniku asi 7 % striktur uretry.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Uvá‑
díme případ 31letého pacienta se zhoršujícím se mikčním 
komfortem. V minulosti 2× cirkumcize bez histologické ve‑
rifikace. Uroflowmetrie (UFM): maximální průtok Qmax 3,2 ml/s, 
při mikčním objemu 181 ml, postmikční reziduum 0 ml. Ure‑
trocystografie prokazuje panstrikturu uretry. Jako první krok 
zavedena epicystostomie. Následně provedena první doba 
uretroplastiky – marsupializace uretry s vyšitím perineální 
uretrostomie, biopsie z postižené uretry. Histopatologické 
vyšetření verifikuje lichen sclerosus et atrophicus. Dermato‑
logem nasazena lokální a celková léčba kortikosteroidy a cel‑
ková léčba imunosupresivy. Po devítiměsíční terapii dochází 
k výraznému zlepšení trofiky uretrální ploténky a tkání v okolí 
marsupializované uretry umožňující provedení druhé doby 
uretroplasiky s tubulizací a aplikací orálního mukózního štěpu. 
Pooperační průběh bez komplikací s primárním zhojením 
rány. Dva roky po operaci je pacient subjektivně spokojen, 
Qmax je 31,9 ml/s, při mikčním objemu 763 ml, reziduum 0 ml. 
Pacient neudává poruchu erekce či ejakulace.

Závěr: Panstriktury uretry způsobené lichen sclerosus 
je vhodné řešit ve dvou dobách. Histologizace onemocnění 
a následná participace dermatologa na léčbě je obligatorní. 
Kosmetické i funkční výsledky jsou vynikající.

LACERACE URETRY

Košudová M.
Nemocnice s poliklinikou Havířov

Úvod: Poranění močové trubice je nejčastěji iatrogenní 
jako následek endoskopických výkonů, dále často v rámci 
traumatu pánve (membranózní uretra) nebo po pádech 
z výšky (bulbární uretra). Prezentujeme kazuistiku těžkého 
poranění penilní uretry vzniklé jako důsledek sexuální sti‑
mulace cizím tělesem.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Muž 55 
let, u kterého došlo ke kurióznímu poranění močové trubice 
v rámci sebeukájení s použitím permanentního katétru, který 
se při této aktivitě zauzloval a přetrhl.

Pacient přichází na pohotovost s výraznou bolestivos‑
tí, otok penisu, uretroragií (Obr. 1). Dle CT (Obr. 2) indikace 
akutní revize s nálezem kompletní podélné ruptury uretry. 
Provedena primární sutura močové trubice, drenáž zajištěna 
permanentním katétrem a punkční epicystostomií (Obr. 3). 
Výkon v antibiotické cloně s pooperačním podáním antibio‑
tik. Kontrolní uretrocystografie po třech týdnech s paravazací 
kontrastní látky (Obr. 4), za měsíc močová trubice zhojena, 
bez paravazace, bez významné striktury, bez recidivujících 
infekcí močových cest, bez mikčních potíží dle uroflowmetrie 
i subjektivního vnímání pacienta (Obr. 5).

Závěr: Mechanismus a rozsah poranění uretry byl po‑
měrně překvapivým nálezem. Revize indikována primárně 
k odstranění cizího tělesa z uretry. I přesto je výsledek primár‑
ní rekonstrukce uretry velmi dobrý. Dle našeho názoru v tom, 
kromě precizní operační techniky, hraje velmi významnou roli 
i rychlá indikace a provedení operační revize.



68

Ces Urol 2020; 24(Suppl. A) 

ABSTRAKTA

BILATERÁLNÍ NÁDORY VARLAT 
U PACIENTA S KONGENITÁLNÍ ADRENÁLNÍ 
HYPERPLAZIÍ
Zimenová M.1, Navrátil P.2, Dvořák P.3

1Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o., Frýdek-Místek 
2Urologická klinika FN Hradec Králové 
3Radiologická klinika FN Hradec Králové

Úvod: Kongenitální adrenální hyperplazie je autosomál‑
ně recesivní dědičná porucha ovlivňující syntézu steroidních 
hormonů. Projevuje se již v neonatálním období. U mužských 
jedinců bývá častou závažnou komplikací rozvoj nádorů 
varlat.

Materiál a metody/Popis klinického případu: Pre‑
zentujeme případ 19letého pacienta, který byl odeslán na 
naše pracoviště k došetření pro oboustranné tumory varlat. 
Pacient se léčí s kongenitální adrenální hyperplazií se solnou 
poruchou. Proveden ultrazvuk skrota, potvrdil vaskularizovaný 
infiltrát v obou varlatech. Tumor markery byly v normě. Endo‑
krinolog zjistil nedostatečnou kontrolu kongenitální adrenální 
hyperplazie při non‑compliance. Vzhledem k suspekci na 
diagnózu Testicular Adrenal Rest Tumour (TART) jsme nein‑
dikovali orchiektomii, navrženou biopsii z ložisek ale pacient 
odmítl. Pacientovi jsme navýšili dávky kortikoidů, přičemž 
předpokládáme regrese nálezu na varlatech. Doporučili jsme 
kryoprezervaci spermatu. Pacient byl poučen o nutnosti 
další dispenzarizace k posouzení vývoje lokálního nálezu 
na varlatech.

Závěr: TART (Testicular Adrenal Rest Tumour) tumory 
jsou velmi zřídkavými benigními nádory varlat ze zbytků 
nadledvinné tkáně. Bývají uloženy v rete testis, většinou bi‑
laterálně. Vznikají v důsledku zvýšených hladin adrenokorti‑
kotropního hormonu při kongenitální adrenální hyperplazii. 
Nejzávažnější komplikací je infertilita. V léčbě je metodou 
volby intenzifikace glukokortikoidní terapie, která může vést 
k redukci velikosti nádorů a zachování funkčnosti varlat, při 
její neúčinnosti indikace k chirurgické intervenci – záchovný 
výkon s odstraněním tumorózní tkáně.

Grantová podpora: Vznik této práce nebyl žádným 
způsobem podporován.






