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Úvod
Endometrióza není vzácným onemocněním, ale jen v 1 % případů postihuje
močové cesty. Nejčastěji je postižen močový měchýř a nejméně uretra.
Močovod může být zasažen až u 10 % pacientek. Typicky se jedná o postižení
levostranné, nicméně až u 20 % může být oboustranné. Klinické projevy
postižení močovodu jsou variabilní – od nefralgie či renální koliky přes
hematurii až po kompletně němý průběh progredující obstrukce vedoucí ke
kompletní ztrátě funkce ledviny. Řešení močovod zasahující endometriózy
závisí na lokalizaci, stupni postižení a funkci ledviny. Může jít o prosté zavedení
ureterálního stentu, přes ureterolýzu, resekci postižené části s anastomózou,
reimplantaci močovodu nebo až nefrektomii. Řešení je možné provést
otevřené, laparoskopicky nebo s robotickou-asistencí.
Cíl
Prezentace možností laparoskopického řešení ureterálních striktur
způsobených hlubokou pánevní endometriózou.
Obrázek 1a. CT urografie s typickým
nálezem u ženy se strikturou močovodu
při endometrióze – dominantně je
postižena levá strana, pod přechodem
ilických cév. Za povšimnutí stojí také
zeslabení parenchymu ledviny.

Obrázek 1b. Peroperační nález u pacientky na
obrázku 1a demonstrující uvolněný močovod
(jeho průběh zvýrazněn tečkování) s dilatovanou
proximální části a relativně krátkou strikturou
(šipka). Tkáň pod koncem šipky na stěně
močovodu byla histologicky potvrzená
endometrióza infiltrující močovod. Děloha
označena hvězdičkou, stěna pánve „X“.

Metody
Operovali jsme 4 pacientky (5 močovodů), věk 25 až 35 let. Vždy se jednalo o
kombinovaný multidisciplinární výkon. Všechny výkony byly provedeny
transperitoneálně z 5 portů (2x 10 mm a 3x 5 mm). Úvodní krok vždy
zahrnoval odstranění všech viditelných endometriální lézí/resp. snahu o
debulking gynekologem, který také zahájil uvolňování močovodu k místu
obstrukce. Druhým krokem bylo vlastní řešení striktury urologem. Provedena
byla buď resekce postižené části močovodu s uretero-ureteroanastomózou
(UUA) nebo reimplantace močovodu (UCNA). U žádné pacienty nebyla
provedena prostá ureterolýza pro vysoké riziko recidivy striktury. Všechny
pacientky měly předoperační vyšetření formou vylučovací nebo CT urografie
a transvaginální expertní ultrazvuk. U 2 pacientek byla předoperačně
provedena také ascendentní pyelografie (AP) se zavedením stentu (1
bilaterálně) a 1 pacientka měla pouze AP, stent se nepodařilo zavést.
Obrázek2a. Příklad dlouhé striktury
močovodu (mezi šipkami) následkem
endometriózy a přidružené fibrózy pod
dolním okrajem striktury. U této pacientky
nebylo možno zavést předoperačně stent
pro těsnost striktury (neprošel ani vodič).

Obrázek 2b. Stejná pacientka jako na 2a
po dokončení přímé reimplantace. Stent
byl zaveden peroperačně.

Obrázek 2c (vpravo). Pacientka jako 2a-b
po ukončení UCNA, kdy bylo místo
anastomózy překryto/obaleno tukem a s
částečně uzavřeným peritoneem na
měchýři.

Obrázek 1c (vpravo). Stejná pacientka jako 1a-b po
resekci 2 cm postiženého močovodu a provedení
anastomózy močovodu na stentu. Močovod je
napřímen (průběh označen tečkami), ale bez tahu.
Na konci byla anastomóza obalena tukem.

Výsledky
Tři pacientky byly operovány vlevo, jedna oboustranně. Dvakrát byla
provedena resekce močovodu a UUA (obrázky 1a-c), 1x byl stent již
předoperačně, 1x peroperačně. Překrytí tukem bylo provedeno 1x. Jedna
pacientka měl provedenu UCNA vlevo s psoas hitch a přímou reimplantací a
peroperačním zavedením stentu (obrázky 2a-c). U jedné pacientky byla
provedena oboustranná UCNA – vlevo psoas hitch a přímá reimplantace,
vpravo s Boariho lalokem, přičemž byla provedena výměna stentů (obrázky
3a,b). Peroperačně nevznikly žádné komplikace. Výkon trvaly od 240 minut
(jednostranné výkony) do 450 minut (oboustranný). Pacientka po bilaterální
UCNA si 1 měsíc po výkonu stěžovala na plnost břicha, bez teplot, bez bolestí,
s normální mikcí i stolicí a při vyšetření bylo zjištěno velké množství volné
nitrobřišní tekutiny. Vzhledem k elevaci sérového kreatininu bylo usuzováno
na moč. Okamžitě provedená cystografie a CT urografie ale neprokázaly
žádné místo úniku z močových cest. Stav byl vyřešen konzervativně
zavedením měchýřového katetru na 2 týdny s kompletní úpravou stavu.
Dosud nedošlo k recidivě hydronefrózy (sledování 5-25 měsíců).

Obrázek 3a. Peroperační nález u pacientky
s oboustrannou UCNA, demonstrující
pravostranný Boariho lalok (šipky).

Obrázek 3b. Peroperační stav u pacientky s
oboustrannou UCNA ukazující výsledný stav
levostranné přímé reimplantace (šipka).

Závěry
Striktury močovodu vznikající následkem endometriózy lze úspěšně
vyřešit kombinovaným laparoskopickým výkonem ve spolupráci
gynekologa a urologa. Je při něm provedena jak resekce ložisek
endometriózy tak rekonstrukční výkon na močovodu. Vyžaduje to
koncentrování pacientek do specializovaného centra s gynekologem i
urologem s odpovídající erudicí. Výhodou kombinované výkonu je
provedení pouze jedné operace (jedna anestezie), nevýhodou může
být délka výkonu a případná akumulace komplikací z obou výkonů.

