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Úvod
Cílem práce je prezentace kazuistiky pacienta s uretero-rektální píštělí po prodělané Hartmannově
operaci pro akutní perforovanou divertikulitidu. Autoři popisují komplikované řešení píštěle v terénu
těžkých pozánětlivých změn malé pánve.

Kazuistika
Pacient, 75-letý muž po Hartmannově
resekci rektosigmatu pro divertikulitidu
byl plánován k rekonstrukci GIT se
zanořením kolostomie. Nemocný si
stěžoval na odchod tekutiny konečníkem,
odeslán k dovyšetření urologem. Byla
provedena cystografie a cystoskopie,
obě vyšetření neprokázala komunikaci
močového
měchýře
se
střevem.
V dalším průběhu byla provedena
irigografie, při které se kontrastní látkou
naplnil pahýl rektosigmatu, dále levý
ureter a dutý systém ledviny (obr. 1, 2).
Ke
kompletnímu
došetření
byla
provedena CT vylučovací urografie, která
potvrzuje přítomnost píštěle mezi levým
pánevním
ureterem
a
pahýlem
rektosigmatu.
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S odstupem 9 měsíců po primární Hartmannově operaci byl proveden komplexní rekonstrukční výkon ve spolupráci chirurgurolog. V jedné době bylo provedeno zanoření kolostomie s obnovením kontinuity GIT. Přesná identifikace a excize ureterorektální píštěle nebyla v pozánětlivém fibrózním terénu malé pánve možná. Provedli jsme reimplantaci levého ureteru (UCNA,
psoas hitch), původní levé ureterální ústí bylo koagulováno a přešito. Výkon proběhl bez komplikací, pasáž střevní postupně
obnovena, hojení primární, pacient byl dimitován 14. pooperační den. S odstupem měsíce se však objevila pneumaturie (obr. 3).
Kontrolní cystografie neprokázala únik kontrastní látky z měchýře, ani cystoskopicky jsme nevizualizovali jasnou komunikaci se
střevem. Při irigografii se přes vlasovou píštěl opožděně nabarvil kontrastem močový měchýř (obr. 4), na CT pak patrná fistula se
vzduchem (obr. 5, 6). Rektoskopicky bylo nalezeno ústí rektovezikální píštěle 15cm od anu. Píštěl byla ošetřena transanálně
naložením OVESCO klipu a aplikací tkáňového lepidla, výkon provedl gastroenterolog. Toto řešení však selhalo a u pacienta se
znovu objevila pneumaturie. Trvalé uzavření píštěle přinesla až plastika rektální stěny operačním rektoskopem technikou
transanální endoskopické mikrochirurgie. Pacient je dále trvale bez známek komunikace GIT a vývodných cest močových.

Diskuze a závěr
Píštěle mezi urogenitálním a gastrointestinálním traktem jsou poměrně vzácné. Příčinou vzniku mohou být arteficiální postižení
po operačních výkonech chirurgických, gynekologických i urologických ale např. i idiopatické střevní záněty. V symptomatologii
dominují pneumaturie, fekalurie, úniky moče konečníkem, uroinfekce. Definitivní diagnosa je stanovena obvykle kombinací RTG
zobrazovacích metod s použitím kontrastní látky (SCT/IVU, cystoradiografie, irigografie) a vizuální detekcí traktu vlastní píštěle
endoskopicky. Píštěle v terénu pozánětlivých změn malé pánve vyžadují individuální přístup a multioborovou spolupráci.
Možných postupů k řešení těchto lézí je v literatuře popsána celá řada, v námi prezentovaném připadě jsme pro nepříznivý
lokální nález volili komplexní otevřený rekonstrukční výkon, pooperační komplikace jsme řešili endoskopicky transrektálně ve
spolupráci s gastroenterologem.
Literatura u autora.

