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Úvod
Endometrióza (EM) je onemocnění nezřídka diagnostikovaná gynekology a
přibližně v 1 % případů postihuje také močové cesty. Nejčastěji je postižen
močový měchýř (MM), nejméně často pak uretra. Močovod je infiltrován až v
10 % případů, typicky vlevo, nicméně je možné i oboustranné postižení (až 20
% případů s postižením močovodu). Klinické projevy EM urotraktu jsou široké a
nespecifické, od hematurie, přes renální koliku/nefralgie až po zcela
asymptomatický průběh vedoucí ke ztrátě funkce zablokované ledviny. Řešení
EM postihující urotrakt závisí na lokalizaci EM lézí, jejich rozsahu a renálních
funkcích - od prostého stentování močovodu, přes ureterolýzu, resekci
močovodu s anastomózou, reimplantaci močovodu až po nefrektomii,
případně parciální resekci MM. Uvedené možnosti lze realizovat otevřenou
cestou, laparoskopicky nebo s robotickou asistencí.
Cíl
Představení možností řešení EM urotraktu s vyzdvihnutím jednodobého
laparoskopického přístupu s gynekologickou a urologickou částí.
Obrázek 1a. CT urografie při striktuře
močovodu z EM – dominantně vlevo, pod
přechodem ilických cév. Přítomna již
určitá redukce parenchymu ledviny.

Metody
Operovali jsme 10 žen, medián věku 31 let (21 až 36). Vždy byl proveden
jednodobý laparoskopický výkon zahrnující gynekologickou a urologickou
část. První krok je vždy ošetření všech ložisek pánevní endometriózy
gynekologem, případně i částečná ureterolýza. Druhá fáze je urologická a
spočívá v rekonstrukci řešící obstrukci močovodu v závislosti na jeho výši a
rozsahu (resekce a anastomóza (UUA) nebo reimplantace močovodu (UCNA)
či nefrektomie) nebo řešen í postižení močového měchýře (MM).
Předoperační zobrazení zahrnují expertní transvaginální ultrazvuk (vždy) a
zobrazení horních močových cest pomocí IV nebo CT urografie (je-li na
sonografii dilatace). Cystoskopie jen při podezření na postižení MM. Výkon je
prováděn obvykle ze 4-5 portů transperitoneálně.
Obrázek 2a. Dlouhá (šipky) striktura
močovodu následkem EM a těžké fibrózy
pod dolním okrajem striktury. Stent nebylo
možno předoperačně zavést pro těsnost
striktury (neprošel ani vodič).

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

Obrázek 1b. Peroperačně zjištěný dilatovaný
močovod (průběh zvýrazněn tečkami, * = děloha,
X = pánevní stěna) k relativně krátké striktuře
(šipka). Tkáň na močovodu označená šipkou byla
resekována s histologickým průkazem EM.

Obrázek 3 (vpravo). Výsledek bilaterální
UCNA – vlevo přímá s psoas hitch (červená
šipka), vpravo Boariho lalok (bílé šipky).

Obrázek 4a (vlevo). Cystoskopický vzhled
namodralého ložiska EM na zadní stěně MM
(šipka). Zarudlá plocha kraniálně vlevo je
místo po předchozí nekompletní TUR.
Obrázek 1c (vpravo). Stejná pacientka jako 1a,b po
resekci 2 cm postiženého močovodu a provedení
UUA na stentu. Močovod je napřímen (průběh
označen tečkami), ale bez tahu.

Výsledky
Dvě pacientky měly EM MM, na počátku výkonu provedena katetrizace obou
močovodů a při urologické části pak parciální resekce MM se suturou. Osm
pacientem mělo strikturu močovodu, přičemž 1x byla nutná nefrektomie
(afunkce na scintigrafii) s přidáním jen jednoho 10 mm portu a provedením
morcelace ledviny. Další 7 případů bylo řešeno: 5x UUA, 2x UCNA (1x s psoas
hitch; 1x oboustranně – psoas hitch vlevo a Boariho lalok vpravo), vždy na
stentu zavedeném před- či peroperačně. Peroperační došlo 1x ke kompletní
migraci stentu do močovodu, při cystoskopii za 4 týdny byl však již v MM.
Výkony trvaly 135-297 minut při postižení MM nebo jednostranně močovodu
a 450 minut u oboustranné UCNA. Pooperačně (3,5 týdne od výkonu) měla
jedna pacientka „pouze“ pocit plnosti břicha, bez jiných projevů, sonograficky
byla zjištěna volná tekutina. Ihned provedené CT urografii a cystografie byly
ale identifikace místa možného úniku. Stav vyřešen zavedení měchýřového
katétru na 2 týdny (Clavien-Dindo stupeň II). Dosud, 2-28 měsíců od výkonu
nejsou žádné objektivní či subjektivní známky recidivy EM.

Obrázek 4b (dole). Postup parciální resekce
MM: vlevo = ložisko EM na zadní stěně a okolní
adheze, prostřední = MM po resekci ložiska,
vpravo = sutura tvaru „znaku Mercedes“.

Závěry
Postižení urotraktu EM je málo časté, ale nikdy izolované, proto musí být
řešeno společně s gynekologem. Optimální řešení je individuální, nicméně
jednodobý kombinovaný laparoskopický výkon je možný. Je však nutno
disponovat dostatečnou laparoskopickou zkušeností. Jednodobý
kombinovaný výkonu je možný provést i minimálně invazivně s přijatelnou
morbiditou, nicméně je nutno vzít v úvahu časovou náročnost a
potenciální kombinaci komplikací z obou systémů.

