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Muž, 57 let.  

Endoresekce tumoru močového měchýře. 

 

Klinicky se jednalo o 2 přisedlé polypovité slizniční léze, větší velikosti až 3 cm, solidního 

vzhledu, na povrchu s „vlásky“. 

K mikroskopickému vyšetření jsme obdrželi fragmentovaný z části termicky poškozený 

materiál, tvořený tumorem převážně papilárně rostoucím, minoritně s partiemi solidními. 

Nádorové buňky byly polymorfní, od větších epiteloidních buněk s vezikulárními jádry a 

místy patrnými jadérky přes buňky menší velikosti s ovoidními jen lehce anizomorfními jádry 

až po vřetenobuněčné elementy. Cytoplazma buněk byla homogenní, eosinofilní, jinde spíše 

amfofilní, fokálně zastiženy elementy s jemně pigmentovanou cytoplazmou. Patrné byly 

drobné nekrózy, mitotická aktivita včetně atypických mitóz i známky apoptózy. 

Imunohistochemicky nádorové elementy vykazovaly expresi S100 a HMB45, negativní byl 

průkaz CK. 

 

Naše diagnóza: 

Metastáza maligního melanomu 

 

Anamnéza: 

Pacient podstoupil před rokem excize a následnou reexcizi kůže zad spolu s axilární 

lymfadenektomií, zastiženy byl nodulární maligní melanom, Breslow 3,9 mm, v axile bylo 

pozitivních 9 lymfatických uzlin z 19. V témže roce došlo i přes původní R0 resekci 

k recidivě nádoru v jizvě s tvorbou mnohočetných ložisek v podkoží, největší infiltrát byl 

délky až 45 mm. Následně byla provedena polypektomie z rekta s nálezem metastázy 

maligního melanomu, v dalším roce bylo prokázáno postižení močového měchýře a suspektní 

nález na CT mozku. 

 

Diskuse: 

Sekundární nádory močového měchýře jsou vzácné, činí méně jak 2% všech nádorů 

měchýře, přičemž v 70% se jedná o přímé prorůstání nádoru z okolí, zejména při karcinomu 

prostaty, rektosigmoidea či děložního čípku. Hematogenní metastázy do močového měchýře 

se vyskytují se zejména u karcinomu žaludku, prsu a maligního melanomu. Metastázy často 

tvoří solitární lézi, klinicky tak mohou napodobovat primární karcinom močového měchýře 

včetně projevů hematurie. Diagnostické problémy přináší zejména histologicky nízce 

diferencované léze, kde je imunohistochemické vyšetření k bližšímu zařazení nezbytné. 

Maligní melanom močového měchýře je vzácný, publikováno bylo několik desítek 

případů. Raritně se vyskytuje primární maligní melanom močového měchýře, ačkoliv jeho 

výskyt je častější spíše v distální části uretry než v močovém měchýři; ke stanovení diagnózy 

primárního nádoru je však vždy nezbytně nutné vyloučit možnost metastatického postižení 

močového měchýře z jiného primárního origa či přímého prorůstání melanomu z okolí.  

Pravděpodobnější je možnost metastatické postižení močového měchýře maligním 

melanomem zejména při generalizaci onemocnění, klinicky se projevující nejčastěji jako 

solitární či vícečetná polypovitá léze sliznice velikosti často i několik cm, někdy 

pigmentovaná, provázená hematurií, popsány byly i případy vzhledu pigmentové skvrny na 

sliznici. Protože se jedná nejčastěji o projev generalizace onemocnění, terapie se obvykle volí 

paliativní (TUR), parciální či totální cystektomie je zvažována pouze v případě solitárních 

metastáz. 



Histologický nález v případě metastázy maligního melanomu je velmi variabilní, 

s různou velikostí a tvarem buněk i architektonikou (maligní melanom = chameleon mezi 

nádory). U amelanotických forem je tak v močovém měchýři možná záměna za uroteliální 

karcinom či nádor napodobuje metastatické postižení karcinomem jiného primárního origa. 

Vřetenobuněčné melanomy napodobují sarkomatoidní karcinomy či primární sarkomy 

močového měchýře. U pigmentovaných forem nádoru z drobných buněk je třeba zvažovat i 

možnost nenádorových pigmentovaných afekcí typu pigmentového névu či melanózy sliznice. 
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