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Endocervikóza močového měchýře je
extrémně vzácné benigní onemocnění
charakteristické přítomností ektopické
endocervikální tkáně ve stěně močového
měchýře (ve většině případů oblast
vertexu a zadní stěny). Vyskytuje-li se v
kombinaci s některou z příbuzných
patologických jednotek (endosalpingóza,
endometrióza), nazývá se
Müllerianózou.
Maximum výskytu je u žen v plodném
věku. Mechanizmus vzniku je doposud
nejasný. Nemoc se může projevit
širokou škálou obtíží (recidivující
uroinfekce, bolest, hematurie, urgence a
další), případně může být
asymptomatická. V rámci diagnostiky
provádíme zobrazovací vyšetření pánve
(USG, CT, MRI), cystoskopii, cytologii
moči, k definitivní diagnóze vede
většinou až histologické vyšetření po
chirurgické intervenci.
Prognóza nemoci je příznivá, v raritních
případech byla popsána transformace
léze do adenokarcinomu.

Pacientka, 29 let, bez komorbidit, byla
dovyšetřena obvodním urologem pro
bolesti v podbřišku a krev v moči
makroskopicky. Cystoskopicky
pokázaná expanze zadní stěny
močového měchýře, exofyticky
rostoucí, velikosti asi 3 cm, neměla
typický vzhled uroteliálního karcinomu.
Na doplněném CT vyšetření břicha a
malé pánve byla popsána expanze
nejasného charakteru mezi dělohou a
měchýřem.

Endocervikóza močového měchýře je
benigní onemocnění s dobrou
prognózou, které však může
pacientkám způsobit nemalé obtíže.
Transuretrální resekce má
diagnostický i terapeutický efekt. V
diferenciální diagnostice histologické
vyšetření odliší podobné léze
(endosalpingóza, endometrióza), dále
cystitis cystica a glandularis, či
malignitu. Jasné doporučení o
pooperačním sledování není
formulováno, dle dostupné literatury
většina autorů vzhledem k
nezhoubnému charakteru
onemocnění preferuje pouze
pravidelné sonografické kontroly.
Pacientka však musí být informována,
že léze může mít maligní potenciál.

Provedena transuretrální resekce
útvaru, histologické vyšetření
potvrzuje překvapivou diagnózu
endocervikózy močového měchýře.
Pacientka po výkonu bez obtíží.
Kontrolní cystoskopie 3 měsíce po
výkonu ukázala možnou lokální
recidivu v měchýři. Pacientka další
operační intervenci odmítla, poučena
o možných rizicích, 3 roky po
původním výkonu je bez obtíží a nyní
sledována pouze na gynekologii
sonograficky.

Obrázek 1: Přehledné histologické vyšetření – vpravo nahoře obraz urotelu
normálního vzhledu, ve zbytku snímku je endocervikóza tvořící cystické
struktury.

Obrázek 2: Imunohistochemické vyšetření – pozitivita estrogenového
receptoru, typická pro endocervikózu

