Arterio-ureterální píštěl jako příčina masivní hematurie
Žemličková B., Veselý Š., Šturcová – Kaliská V., Havlová K., Čechová M., Novák V., Babjuk M.

Urologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

Úvod
Arterio-ureterální píštěl je vzácná příčina masivní hematurie. Cílem práce je prezentovat dvě raritní
kazuistiky.

Metody
Prvním případem je 74letá pacientka, která byla opakovaně vyšetřována na naší klinice pro masivní
hematurii nejasného původu od března 2017. Pro karcinom dělohy pacientka v roce 2004 absolvovala
hysterektomii a bilaterální adnexektomii s adjuvantní radioterapií. Pro postradiační strikturu levého
ureteru byl pacientce zaveden a pravidelně měněn dlouhohodobý stent od roku 2010. Ve stejném roce
pacientka podstoupila pro ischemickou chorobu dolních končetin cévní operaci na levé straně. Od
března 2017 byla nemocná vyšetřována pro ztrátovou hematurii, v dubnu 2018 poprvé s nálezem
suspektní komunikace mezi levým močovodem a anastomózou bypassu (Obr. 1, 2), pro kterou byla
pacientka indikována k implantaci stentgraftu do a. iliaca sinistra (Obr. 3). Pro recidivující masivní
krvácení byla v lednu 2019 indikována k levostranné nefroureterektomii. Operace proběhla bez
komplikací, nicméně v místě křížení močovodu s levou ilickou tepnou byl tuhý infiltrát zasahující do
pánve, pro který by byl výkon v této oblasti extrémně cévně rizikový, proto zde močovod přerušen. Časný
pooperační průběh bez pozoruhodností. Necelý měsíc od operace byla pacientka akutně přijata na
kardiochirurgii se sanguinopurulentní sekrecí z rány v třísle a nálezem kolekce tekutiny v okolí protézy na
CT angiografii (Obr. 4), nejspíše při infekci protézy. Provedena explantace umělého materiálu, aortofemorální bypass nahrazen alogenním cévním štěpem. Od posledního výkonu pacientka v uspokojivém
stavu.
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Druhým případem je 61letá pacientka po operaci s adjuvantní chemoradioterapii pro karcinom anu
probíhající mezi roky 2004 a 2006. V roce 2010 byl pacientce vytvořen aortofemorální bypass vpravo pro
akutní uzávěr pánevního řečiště. Pro postradiační striktury ureterů docházela pacientka od listopadu
2015 k oboustranné výměně stentů. Od května 2019 byla nemocná opakovaně vyšetřována pro
ztrátovou hematurii. Na základě CT IVU a pravostranné ascendentní ureteropyelografie (Obr. 5) byla
prokázána píštěl pravého ureteru. K zamezení sekrece moči do malé pánve při komplikovaném stavu
pacientky byly bilaterálně založeny nefrostomie, pro přetrvávající hematurii byl do a. iliaca interna dextra
zaveden stentgraft (Obr. 6). Pacientka nadále bez hematurie s uspokojivými renálními parametry.
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Závěr
Arterio-ureterální píštěl je vzácná život ohrožující příčina masivní hematurie spojená s vysokou morbiditou
a mortalitou. Ve většině případů vzniká sekundárně, přičemž mezi rizikové faktory patří operace pánevní
oblasti, radioterapie, urologické a cévní výkony. Diagnostika je i za pomoci moderních zobrazovacích
metod obtížná, proto je nutné na tuto možnou komplikaci myslet. Řešení je náročné a mělo by vždy
probíhat v součinnosti s cévními chirurgy.

