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ÚVOD
S lalokovou pyeloplastikou se setkáváme v písemnictví zřídka. Důvodem může být fakt, že se jedná vesměs o plastiku bez resekce pyeloureterální přechodu.
Cílem práce je upozornit na možnost provedení resekční lalokové pyeloplastiky (dle Kučery)1 laparoskopickou technikou, podobný soubor dosud nebyl
publikován.

SOUBOR PACIENTŮ A METODIKA
V letech 1990-2018 jsme provedli pyeloplastiku u 779 pacientů do 20 let věku s kongenitální hydronefrózou, z toho u 50 (6,4%) lalokovou plastikou podle
Kučery- obr.1. Otevřenou technikou jsme operovali 29 pacientů ve věku 0,3-18 let (prům.4,6), u jednoho z nich oboustranně; laparoskopickou technikou 21
pacientů (včetně jedné konverze v otevřený výkon) ve věku 1,6-20 let (prům.8,3)(p=0,0406).
Indikací k provedení lalokové plastiky byla kombinace anatomických faktorů: podkovovitá ledvina (13) – obr.2, dlouhá stenóza močovodu (13), intrarenální
pánvička či vysoký intrasinusální odstup močovodu (18)- obr. 3, malrotace ledviny (14), aberantní cévy (26) – obr. 4. Rozhodnutí k této technice je třeba provést
před provedením klasické resekce pánvičky a pyeloureterálního přechodu podle Anderson-Hynese.
Laparoskopickou suturu dlouhé anastomózy usnadňuje založení trakčních stehů za pánvičku. Před suturou je třeba provést mikrokoagulaci krvácejících cév
resekčních okrajů. Drenáž moče byla u otevřené operace zajištěna převážně ureteropyelonefrostomií (26), u laparoskopické převážně ureterálním stentem
(16). Délka sledování u otevřené operace byla 16,9 let (1,6-28), u laparoskopické 4,2 let (0,2-15,1)( p= 0,0000). Práce byla podpořena projektem RVO-VFN64165

VÝSLEDKY
Obr.1. Laloková PLP podle Kučery¹

Tabulka. Výsledky laloková PLP podle Kučery
Laloková PLP
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Věk

Čas operace

Komplikace

Sledování

perioperačně pooperačně
Otevřená

Laparoskopická

29

4,6 (0,3-18)

183 (120-270)

0

2

16,9

20
(+1 konverze)

8,3 (1,6-20)

226 (145-435)

2
(+1 konverze)

2

5,5

p=0,0406

p= 0,019

Peroperační komplikace u dvou prvních pacientů operovaných laparoskopicky: nepříznivý anatomický nález s intrarenální pánvičkou a mnohočetnými
cévami vedl ke konverzi v otevřenou lalokovou operaci; u dalšího pacienta mnohočetná kalikolitiáza výrazně prodloužila délku operace.
Pooperační komplikace:
- po otevřené operaci nutnost inzerce ureterálního stentu
pro urinózní sekreci (1) a dilatace močovodu pro stenózu
(1);
- po laparoskopické operaci výměna stentu pro ucpání
koaguly u dvou pacientů.

Obr.3. Instrasinusální P-U přechod

Obr.4. Malrotovaná ledvina s aberantní cévou

Obr.2. Podkovovitá ledvina

renal isthmus

ureteropyelostomie „blue stent“

ZÁVĚR
Resekční laloková pyeloplastika je důležitá modifikace pro specifické anatomické podmínky u kongenitální hydronefrózy. Lze ji bezpečně provést
laparoskopickou technikou. Rozhodnutí k jejímu provedení je třeba učinit včas, tj. před klasickou resekcí pánvičky.
1 – Kučera J. a spol. Rohl. Chir 1966, 65, 649. Zeit. Urol. Nephrol 1968, 61, 29-31

