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Úvod
Emfyzematózní cystitida (EC) je raritní komplikovaný typ uroinfekce
charakterizován přítomnosti vzduchu ve stěně močového měchýře, lumen, nebo
jeho okolí. Je to rychle progredující onemocnění, kde pozdní započetí správné
terapie může být život ohrožující.
V naší kazuistice popisujeme případ imunokompromitovaného pacienta bez
urologické symptomatologie s pokročilým nálezem EC.

Metody
76letý pacient s relabující CLL v režimu RCD (rituximab, cyklofosfamid,
dexametazon) byl hospitalizován pro progresi CHRI, slabost, celkovou únavu,
zhoršené dýchání 5 dní. Teploty, dysurie ani lumbalgie pacient neudával. Při
kortikoterapii byly vstupně zánětlivé parametry CRP 6 mg/l, WBC 7,76 × 109/l
a glykémie 5,4 mmol/l. Renální parametry: kreatinin 350 mmol/l a
urea 19,3 mmol/l. Na USG břicha byla popsána prostornější pravá ledvinná
pánvička. Pacient měl v minulosti double J stent vpravo pro útlak močovodu
paraaortálními uzlinami a také pozitivní litiatickou anamnézu. V rámci
došetření jsme provedli CT břicha a malé pánve, kde byly patrné četné
vzduchové bubliny ve stěně močového měchýře, vývodných cestách močových,
semenných provazcích, retroperitoneu i peritoneu (Obr. 1, Obr. 2). Obstrukce
nebyla potvrzena. CT cystografie neprokázala únik kontrastní látky mimo
močový měchýř, komunikace s GIT nebyla prokázána (Obr. 3, Obr. 4). V moči byl
signifikantní bakteriální nález >105 CFU/ml Kl. Pneumoniae ESBL.

Obr. 1 Nativní CT – vzduchové bubliny v okolí močového
měchýře. *

Zvolili jsme konzervativní terapeutický postup. Pacientovi byl zaveden
permanentní močový katetr a podána cílená ATB terapie – Meropenem. Po
týdnu terapie jsme provedli kontrolní CT, kde byla regrese vzduchových bublin
EC. Kontrolní kultivace moči byla sterilní. Následně pacient pokračoval v ATB
terapii fosfomycinu další týden. S měsíčním odstupem jsme ambulantně doplnili
cystoskopii, která neprokázala patologii močového měchýře.
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Obr. 2 Nativní CT – vzduchové bubliny ve stěně a okolí m.m.,
vývodných cestách močových, v retroperitoneu. *

Zajištění drenáže moči (PMK, JJ
60% stent, nefrostomie)
20% Korekce glykémie

Komplikace
Emfyzematozní pyelonefritida
Nekróza stěny m.m.
Ruptura stěny m.m.
Sepse
Smrt
Obr. 3 CT cystografie - vzduchové bubliny ve stěně
močového měchýře. *

Odkud se bere vzduch v močových cestách?
To doposud není přesně známo. U diabetiků pravděpodobně vzniká CO2
fermentací glukózy bakteriemi při glykosurii. U ne-diabetiků je substrát pro
bakterie albumin. Další teorie popisuje poruchu resorpce plynů epitelem m.m.
při vaskulárních poruchách, při lokalizovaném zánětu, nebo při obstrukci.3

Závěr
Emfyzematózní cystitida je vzácná jednotka. Bývá diagnostikována
zobrazovacími metodami, které nejsou rutinně využívány při podezření na
uroinfekci. Vyskytuje se u rizikových skupin, u kterých symptomatologie nemusí
být vyjádřena a stav může rychle přejít do sepse. Mortalita onemocnění
je 7 - 7,4 %.2

V námi prezentovaném případě byl vzhledem k časně stanovené
diagnóze a léčbě průběh nekomplikovaný a došlo ke kompletnímu
vyléčení pacienta.
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Obr. 4 CT cystografie – vzduchové bubliny zasahující do
Retziova prostoru a funiklu. *
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