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Pacienti a metody

Retrospektivní zhodnocení výsled-  Retrospektivně bylo zhodnoceno
ků ECIRS v pronační poloze.
celkem 16 výkonů u 13 pacientů
provedených od 28. 5. 2015 do
24. 5. 2016 stejným operačním
týmem.
 V souboru bylo zastoupeno 8
mužů (50%) a 8 žen (50%) o průměrném
věku
57,0
roků
(minimum 40,9, maximum 76,7).
 U 6 pacientů byl výkon proveden
vlevo (46%) u 7 vpravo (54%):
 Indikací výkonu byla kompletní
odlitková litiáza ve 4 případech
(31%) u ostatních pak mnohočet-

ná litiáza.

krát třemi trakty.

 U 4 případů byla současně pří-  Mini PCNL technika užita třikrát,
tomna ureterolitiáza.
flexibilní nefroskopie čtyřikrát.
 Výkon byl v 12 případech (75%)  K dezintegraci litiázy byl vždy
proveden kompletně v pronační používán ShockPulse-SE Lithopoloze (abdukované dolní konče- tripsy System, u 4 případů holtiny, sondáž flexibilním cysto- mium laser.
skopem), ve 4 případech byl za U všech výkonů byla zaváděna
počat v litotomické poloze (z
nefrostomie.
duvodu řešení cystolitiázy, přítomnosti ureterolitiázy, nebo dia-  Hodnocení stone free bylo prováděno 48 hodin po výkonu na zágnostické ureteroskopie).
kladě nativního nefrogramu, nebo
 Ve 13 případech výkon proveden
nativního spirálního CT.
1 traktem, ve 2 dvěma a jeden-

Výsledky
 Průměrná doba výkonu byla 83
minut (36-169).
 Během výkonu došlo k jedné
komplikaci a to laceraci ureteru
v délce 4 m při zavádění acccess
sheathu, řešené stentingem.
 Výskyt komplikací po výkonu :
1 x nutnost stentingu pro edém
močovodu, 1 x febrilní stav.

ziduální 5 mm fragment vyřešen
následně RIRS. U 2 (15%) přetrvává reziduální litiáza do 3 mm.
 U 2 neúspěšných pacientek byl
příčinou selhání malformovaný
dutý systém po předchozích pyelolithotomiích.

 U 3 pacientů byly nutné 2 doby
k dokončení výkonu.
 U 8 (62%) pacientů bylo dosaženo stone free, u jednoho (8%) re-

Diskuse
 Pro řešení komplexní litiázy je
nutné užívat kombinace metod,
možná řešení jsou:
 Vícenásobné trakty
 Flexibilní nefroskopie
 ECIRS
 ECIRS přináší výhodu dosažení
kalichů odstupující retrográdně
od osy punkčního traktu.
 ECIRS je prováděn většinou evropských pracovišť v supinační
poloze

Závěr
 Pronační polohu preferují japonská a americká pracoviště.
 Sondáž ureteru flexibilním ureteroskopem není obtížná.
 Výhodou pronační polohy je:
 Bližší vzdálenost ledviny od
povrchu těla
 Menší mobilita ledviny
 Lepší možnost punkce horního
kalichu

 ECIRS přestavuje velmi dobrou
metodu v řešení komplexní litiázy a lze provést kompletně
v pronační poloze.
 I přes užití flexibilní ureteroskopie nejsou některé konkrementy
dosažitelné.
 Ideální indikací je mnohočetné litiáza v rozvětveném dutém systému ledviny.
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