Soubor
Vezikovaginální píštěl je patologická komunikace mezi močovým
měchýřem a pochvou. Vyskytuje se v rozvojových zemích jako
poporodní komplikace a jako iatrogenní pooperační komplikace
především v zemích vyspělých. Prezentujeme pětileté výsledky
jednoho z možných operačních řešení okluze pomocí robotického
systému da Vinci.

V období 2014-2018 podstoupilo robotickou okluzi vezikovaginální
píštěle na našem pracovišti 7 žen. U všech pacientek došlo ke
vzniku píštěle po předchozí gynekologické operaci s rozvojem
obtíží v rozmezí 3 až 6 týdnů od výkonu. U šesti pacientek se
jednalo o operaci pro nezhoubné zvětšení dělohy, pouze jedna
pacientka byla indikována k operačnímu řešení pro maligní
onemocnění - karcinom endometria. U jedné pacientky selhal
předchozí pokus o uzávěr vezikovaginální píštěle jiným přístupem.
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Počet pacientek

Výsledky
7

Průměrný věk [rok]

52 (44-69)

Průměrné BMI [kg/m2]

27 (19-34)

Průměrná délka operace [min]

135 (105-210)

Průměrná doba hospitalizace [den]

5 (4-14)

Průměrná délka katetrizace [den]

8 (6-14)

Průměrná doba operace byla 135 minut (105-210), krevní ztráty
byly u všech pacientek minimální. Průměrná doba hospitalizace
byla 5 dní (4-14). Průměrná délka katetrizace 8 dní (6-14).
Pooperačně nenastaly žádné komplikace. Po vytažení
permanentního katétru byly všechny pacientky ihned kontinentní a
podstoupily kontrolní cystoskopické vyšetření 3 měsíce po operaci.
U žádné z pacientek jsme neprokázali recidivu píštěle.
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Vezikovaginální píštěl se vyskytuje ve vyspělých zemích jako
komplikace po gynekologických operacích pro benigní
onemocnění v 80 %, následkem porodního traumatu v 10 %,
radioterapie v 5 % a jako komplikace gynekologické onkologické
operace v 5 %. Vzhledem ke vzrůstajícímu počtu gynekologických
výkonů budou jistě přibývat i komplikace, jejichž řešení je nutno se
věnovat se stejnou péčí. Robotický přístup patří mezi
nejmodernější metody, který umožňuje rychlejší a přesnější
operační zákrok a zkracuje dobu rekonvalescence. Naše pětileté
výsledky potvrzují 100 % účinnost této metody.
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A + B – CT snímek píštěle; C – cystoskopické vyšetření a pohled na píštěl; D – sondáž píštěle a levého močovodu, E – příprava
k operaci, F – rozmístění operačních portů po zadokování, G – pohled na píštěl z dutiny břišní

