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Abstract
A fifty-nine year-old male was hospitalized for exacerbation of chronic pancreatitis. As a gigantic 
cyst of the pancreatic tail was identified, it was fused with the jejunal loop. Due to persistent fe-
ver and severe symptoms in the storage and voiding phases, the patient was referred to a urolo-
gist. Because transrectal ultrasound examination revealed a fluid collection resembling the left 
seminal vesicle filled with purulent material, a transrectal puncture procedure was performed. 
The analysis of computed tomography scans led to the diagnosis of duplicated collecting system 
of the left kidney with the enormous ureter of the upper moiety that entered the prostate gland. 
In order to permanently decompress the hydronephrosed upper moiety of the left kidney, the 
patient was deemed eligible for endoscopic treatment. A transurethral incision through the blad-
der wall and the adjacent segment of the ectopic ureter was made with holmium laser under 
transrectal ultrasonography guidance, thus creating a neo-orifice of this ureter.
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Opis przypadku

Na oddział gastroenterologii przyjęty został 59-letni pa-
cjent w celu endoskopowej resekcji polipów jelita gru-
bego. Przed zabiegiem wykonano USG jamy brzusznej 
i stwierdzono cienkościenny zbiornik płynowy o wymia-
rach 15 × 8,5 cm, położony pomiędzy trzustką, śledzioną 
i górnym biegunem nerki lewej. Z uwagi na lokalizację, 
płynowy charakter zmiany oraz przebyte zapalenie trzust-
ki przyjęto, że opisywana zmiana najprawdopodobniej od-
powiada pozapalnej torbieli trzonu i ogona trzustki. Wy-

konano pierwsze badanie TK jamy brzusznej, bez objęcia 
miednicy (zakres badania kopuły przepony – dolne biegu-
ny nerek), w fazie natywnej, tętniczej i żylnej. Uzyskano 
obraz bardzo dużego, cienkościennego zbiornika płynowe-
go o charakterze torbieli, o wymiarach 10 × 14 × 18 cm, 
przemieszczającego ogon trzustki, śledzionę, powodują-
cego znaczne zniekształcenie lewej nerki (Ryc. 1). Cztery 
miesiące później pacjent został przyjęty na oddział chirur-
gii z bólami brzucha, gorączką oraz objawami w fazie na-
pełniania i wydalania moczu o niewielkim nasileniu. Ze 
względu na podejrzenie zaostrzenia przewlekłego zapale-
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nia trzustki (z torbielą ogona) zakwalifikowano pacjenta 
do leczenia operacyjnego. Wykonano zespolenie pętli je-
lita czczego z ogonem trzustki, śródoperacyjnie odsysając 
z jamy otrzewnej 2,5 l płynu, który opisano jako surowi-
czy. Po operacji przez 3 tygodnie pacjent w stanie ciężkim 
przebywał na OIOM. Ponieważ w badaniu USG stwier-
dzono obecność grubościennego zbiornika o wymiarach 
10 × 7 cm, z echami wewnętrznymi, położonego pomię-
dzy nerką lewą i śledzioną, podejrzewano ropień tej okoli-
cy i zalecono ponowne badanie TK jamy brzusznej. Drugie 
badanie TK, wykonane w fazie natywnej, tętniczej i żylnej, 

objęło jamę brzuszną oraz miednicę (zakres badania ko-
puły przepony – spojenie łonowe). Uwidoczniono rozległy, 
grubościenny obszar płynowy z poziomem treści o wymia-
rach około 14 × 14 × 9,5 cm, położony pomiędzy śledzio-
ną a nerką lewą (Ryc. 2). Obserwowano stopniowe zwęża-
nie struktury w miarę jej schodzenia ku dołowi do światła 
miednicy mniejszej, śledząc jej przebieg do poziomu gru-
czołu krokowego. Zarówno prostata, jak i pęcherzyki na-
sienne w obrazie TK nie wykazywały patologii. Zwrócono 
uwagę na mierną ilość płynu międzypętlowo w miednicy. 
Opierając się na dostępnych danych klinicznych i obrazie 
TK, powyższy obraz uznano za pętlę jelitową odprowadza-
jącą treść rzekomej torbieli trzustki o obrzękowo pogru-
białych ścianach. Pacjenta zakwalifikowano do ponownej 
laparotomii.

W wykonanym po siedmiu dniach trzecim badaniu (kon-
trolnym) TK jamy brzusznej i miednicy uwidoczniono 
porównywalny obraz zbiornika płynowego położonego 
pomiędzy śledzioną i trzustką, a także „obrzękowe pogru-
bienie ściany przewodu pokarmowego”. Jednocześnie wy-
stąpiły: zwiększenie gęstości i zatarcie tkanki tłuszczowej 
krezki, progresja ilości wolnego płynu w miednicy, zmia-
ny niedodmowo-zapalne w podstawnych częściach płuc 
z obecnością płynu w obu jamach opłucnowych. 

Z powodu ewentracji, zapalenia otrzewnej i podejrzenia rop-
nia śródbrzusznego przeprowadzono kolejną operację. Wy-
płukano jamę otrzewnej, nie znaleziono zbiorników płynu 
wymagających drenażu, natomiast stwierdzono naciek za-
palny okołonerkowo. W posiewie materiału z jamy otrzewnej 
wykryto Enterobacter cloacae ssp. cloacae, w związku z czym 
kontynuowano antybiotykoterapię (meropenem).

Trzy tygodnie później wykonano czwarte badanie TK 
jamy brzusznej i miednicy. Stwierdzono regresję wymia-

Ryc. 1.  Obraz badania tomograficznego po podaniu kontrastu, 
w płaszczyźnie poprzecznej. Po stronie lewej olbrzymia, gład-
ko obrysowana przestrzeń płynowa modelująca ogon trzust-
ki (opisana jako torbiel ogona trzustki)

Ryc. 3.  Obraz badania tomograficznego w płaszczyźnie poprzecznej. 
Powyżej nerki lewej obecna grubościenna przestrzeń płyno-
wa z poziomem płynu, opisana jako torbiel ogona trzustki

Ryc. 2.  Obraz badania tomograficznego w fazie tętniczej, w płaszczyź-
nie poprzecznej. W zmianie torbielowatej kompresującej górny 
biegun nerki lewej oprócz gęstej treści widoczny jest gaz
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rów torbieli trzustki, obrzękowego pogrubienia przewodu 
pokarmowego oraz zmian odczynowo-zapalnych tkan-
ki tłuszczowej krezki. W świetle torbieli zaobserwowano 
układającą się poziomo treść płynną i gaz ponad płynem 
(Ryc. 3). Całkowitej regresji uległ wolny płyn w miednicy 
i jamach opłucnowych. Tydzień później na podstawie USG 
jamy brzusznej wykonanego z powodu rzutów gorączki 
zanotowano: „nerki prawidłowej wielkości z zachowaną 
strukturą bez zastoju i ewidentnych złogów. Pomiędzy 
nerką lewą i śledzioną widoczny grubościenny zbiornik 
z echami wewnętrznymi uciskający i przemieszczający 

nerkę o orientacyjnych wymiarach 85 × 86 mm, podejrze-
nie powikłanej torbieli”.

W kolejnym tygodniu hospitalizacji, ze względu na nasi-
lone objawy w fazie napełniania i wydalania moczu, skie-
rowano pacjenta na konsultację urologiczną. W badaniu 
per rectum stwierdzono tkliwość stercza, szczególnie po 
stronie lewej. Badania USG przezbrzuszne (Ryc. 4) oraz 
transrektalne (transrectal ultrasound, TRUS) (Ryc. 5) ujaw-
niły zbiornik o gęstej zawartości, modelujący lewy płat 
stercza, unoszący trójkąt pęcherza moczowego i okolicę 

Ryc. 4.  Badanie ultrasonograficzne przezpowłokowe pęcherza mo-
czowego, w płaszczyźnie poprzecznej. Zbiornik o gęstej pły-
nowej zawartości, o wymiarach 28 × 49 mm, unosi pęcherz 
moczowy w okolicy trójkąta i ujścia moczowodu lewego. 
Zmianę uznano za ropniak lewego pęcherzyka nasiennego. 
Badanie przeprowadzono głowicą convex 6 MHz (MyLab C, 
Esaote, Włochy)

Ryc. 6.  Obraz zarejestrowany w trakcie punkcji pod kontrolą ultraso-
nografii przezodbytniczej zmiany uznanej za pęcherzyk na-
sienny lewy (głowica endorektalna 9 MHz, MyLab C, Esaote, 
Włochy)

Ryc. 5.  Obraz badania przezodbytniczego zmiany, unoszącej trójkąt 
pęcherza moczowego po stronie lewej. Ze względu na gęstą za-
wartość, lokalizację i obecność niepełnych przegród zbiornik 
uznano za zastoinowy pęcherzyk nasienny zawierający ropną 
treść. Badanie wykonano głowicą endorektalną 9 MHz (My-
Lab C, Esaote, Włochy)

Ryc. 7.  Obraz ultrasonograficzny nerki lewej ze zbiornikiem gęstego 
płynu położonym dogłowowo. Zmianę rozpychającą ogon 
trzustki, śledzionę oraz nerkę lewą uznano za torbiel ogona 
trzustki. Badanie przeprowadzono głowicą convex 6 MHz 
(MyLab C, Esaote, Włochy)
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ujścia moczowodu lewego. Obraz sugerował, że pęcherzyk 
nasienny lewy jest wypełniony ropną treścią. Konsultują-
cy urolog zapoznał się z treścią opisów dotychczasowych 
badań obrazowych, jednakże nie analizował serii zdjęć 
tomograficznych. W znieczuleniu miejscowym wykonano 
punkcję zbiornika z dostępu przezodbytniczego (Ryc. 6). 
Do wypłukania gęstej zawartości zużyto 300 ml roztworu 
amikacyny (1 g/100 ml), aspirując łącznie 1000 ml rop-
nych popłuczyn. W ciągu doby stan ogólny pacjenta uległ 
spektakularnej poprawie. Z uwagi na ilość wypłukanej tre-
ści z rzekomego pęcherzyka nasiennego ponownie prze-
analizowano obrazy TK oraz USG (Ryc. 7), co pozwoliło 
rozpoznać zdwojenie układu kielichowo-miedniczkowego 
(UKM) nerki lewej z olbrzymim moczowodem górnego 
segmentu, o krętym przebiegu, uchodzącym do stercza. 
Posiew pobranej treści (moczu pobranego z moczowodu 
ektopowego) ujawnił zakażenie Escherichia coli ESBL+, 
Klebsiella pneumoniae ssp. pneumoniae ESBL+ oraz Can-
dida albicans. Zalecone pacjentowi leki doustne – cipro-
floksacyna oraz trimetoprim + sulfametoksazol – okazały 
się odpowiednie do stwierdzonej wrażliwości bakterii.

W ciągu 3 następnych miesięcy następował przyrost masy 
ciała pacjenta z 49 kg tuż po opuszczeniu szpitala do 70 kg 
(masa ciała przed pierwszą interwencją urologiczną) przy 
wzroście 170 cm. Pacjenta skierowano na badanie rezo-
nansu magnetycznego jamy brzusznej i miednicy w innym 
ośrodku, które potwierdziło rozpoznanie zdwojenia ukła-
du kielichowo-miedniczkowego nerki lewej ze zdwojeniem 
moczowodu i ektopowym ujściem moczowodu układu 
bieguna górnego w obrębie sterczowego odcinka cewki 
moczowej (Ryc. 8), z monstrualnym poszerzeniem układu 
bieguna górnego i ektopowo uchodzącego moczowodu. 
Pacjenta poinformowano o możliwości pogorszenia stanu 

ogólnego w przypadku nawrotu zakażenia oraz potrzebie 
trwałego odbarczenia moczowodu drenującego górny seg-
ment lewej nerki. Ze względu na bardzo dobry stan ogólny 
i nieufność w stosunku do personelu medycznego pacjent 
początkowo nie wyrażał zgody na jakiekolwiek interwen-
cje operacyjne. Dopiero 9 miesięcy od czasu pierwszej 
operacji chirurgicznej przyjął propozycję leczenia endo-
skopowego. Ze względu na historię niekorzystnego prze-
biegu licznych dotychczasowych zabiegów w obrębie jamy 
brzusznej oraz obawy pacjenta związane z ryzykiem powi-
kłań nie proponowano kolejnej operacji otwartej.

Zaplanowano zabieg polegający na nacięciu ściany pę-
cherza ponad przypęcherzowym odcinkiem poszerzonego 
moczowodu, tak aby powstało nowe ujście moczowodu do 
pęcherza (Ryc. 9). Aby nie uszkodzić ujścia moczowodu 
zaopatrującego dominujący zdrowy segment dolny ner-
ki lewej, nacięcie przeprowadzono na odcinku pomiędzy 
prawidłowym ujściem moczowodu lewego a szyją pęche-
rza. Precyzyjne określenie miejsca nacięcia było możliwe 
dzięki śródoperacyjnej kontroli położenia końca endosko-
pu i włókna lasera za pomocą ultrasonografii przezod-
bytniczej (Ryc. 10, 11). Do nacięcia wykorzystano laser 

Ryc. 9.  Obraz badania przezodbytniczego stercza w płaszczyźnie 
strzałkowej. Zmiana płynowa położona w sąsiedztwie cewki 
sterczowej odpowiada przekrojowi przez światło dystalnego 
odcinka moczowodu ektopowego. Rozważano nacięcie i po-
szerzenie od strony cewki sterczowej zwężonego na odcinku 
3 mm końca moczowodu. Drugim rozwiązaniem mogło być 
wykonanie nacięcia szyi pęcherza na godzinie 6, na głębo-
kość co najmniej 5 mm, aby dystalny odcinek moczowodu 
ektopowego po wygojeniu otwierał się na granicy szyi i trój-
kąta pęcherza. Ze względu na ryzyko ponownego zwężenia 
oraz brak możliwości pozostawienia w tej lokalizacji cew-
nika moczowodowego DJ na okres gojenia zaproponowa-
no połączenie dystalnego odcinka moczowodu ektopowego 
i pęcherza pomiędzy szyją pęcherza a ujściem prawidłowego 
moczowodu dolnego segmentu. Badanie wykonano głowicą 
transrektalną typu end-fire 6 MHz (aparat ProFocus Ultra-
view, BK Medical, Dania)

Ryc. 8.  Badanie rezonansu magnetycznego przeprowadzone po 
punkcji, opróżnieniu lewego ektopowego moczowodu z gę-
stej ropnej zawartości oraz płukaniu roztworem amikacyny. 
Skan w płaszczyźnie poprzecznej wykonany na wysokości 
podstawy stercza przedstawia zwężający się końcowy od-
cinek moczowodu ektopowego, który przekracza linię po-
środkową, aby znaleźć ujście w cewce sterczowej pomiędzy 
wzgórkiem nasiennym i szyją pęcherza po stronie prawej
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Ryc. 10.  Obraz stercza i pęcherza moczowego w płaszczyźnie strzał-
kowej. W świetle pęcherza moczowego widoczny jest koniec 
resektoskopu laserowego. Charakterystyczne prążkowanie 
końca resektoskopu w ultrasonografii pochodzi od perfo-
rowanego płaszcza narzędzia. Badanie wykonano głowicą 
transrektalną typu end-fire 12 MHz (aparat ProFocus Ul-
traview, BK Medical, Dania)

Ryc. 12.  Obraz endoskopowy przedstawiający miejsce, gdzie wyko-
nywane jest nacięcie ściany pęcherza laserem holmowym 
ponad przypęcherzowym odcinkiem moczowodu ektopowe-
go. W górnej części obrazu widoczne jest ujście nieposzerzo-
nego moczowodu dolnego segmentu nerki lewej

Ryc. 11.  Obrazowanie głowicą przezodbytniczą umożliwia śledzenie 
położenia końca resektoskopu na monitorze ultrasonogra-
fu. Obraz z kamery resektoskopu pozwala ocenić śluzówkę 
pęcherza, natomiast ultrasonografia, pokazując przekroje 
przez całą ścianę pęcherza i jej sąsiedztwo, w płaszczyźnie 
pracy resektoskopu lokalizuje go w relacji do narządów 
sąsiadujących z pęcherzem. W tym przypadku kontrola ul-
trasonograficzna pozwala przyłożyć włókno laserowe do 
ściany pęcherza, aby dokonać jej nacięcia dokładnie ponad 
przypęcherzowym odcinkiem moczowodu ektopowego. Ze 
względu na różnice w prędkości rozchodzenia się ultradź-
więków w różnych ośrodkach koniec resektoskopu jest zo-
brazowany jako zgięty, co należy uznać za artefakt. Bada-
nie wykonano głowicą transrektalną typu end-fire 12 MHz 
(aparat ProFocus Ultraview, BK Medical, Dania)

Ryc. 13.  Obraz endoskopowy w trakcie poszerzania kanału łączące-
go przypęcherzowy odcinek moczowodu ektopowego oraz 
pęcherza, mającego stanowić nowe ujście moczowodu gór-
nego segmentu nerki lewej. Zastosowano włókno o średnicy 
400 µm, prowadzące światło lasera holmowego o mocy 10 W
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holmowy o mocy 10 W (Ryc. 12, 13). Po wykonaniu na-
cięcia możliwe stało się wziernikowanie dolnego odcinka 
moczowodu ektopowego i wypłukanie pozapalnych pozo-
stałości (Ryc. 14). Okres pooperacyjny przebiegał prawi-
dłowo. W kontrolnych badaniach obrazowych – USG jamy 
brzusznej oraz MRI – stwierdzano spłaszczenie opróż-
nionego górnego segmentu nerki lewej oraz drenującego 
go moczowodu. Badanie TRUS potwierdziło prawidłowe 
opróżnianie moczowodu ektopowego do pęcherza moczo-
wego (Ryc. 15–18). W ciągu 18 miesięcy obserwacji pa-
cjent nie zgłaszał dolegliwości z dolnych dróg moczowych, 
nie stwierdzano również cech infekcji dróg moczowych 
w badaniach laboratoryjnych. 

Dyskusja

Zgodnie z prawem Weigerta–Meyera w przypadku zdwo-
jenia układu kielichowo-miedniczkowego i występowania 
dwóch moczowodów ujście moczowodu ektopowego (po-
łożonego poza trójkątem pęcherza) lub ureterocele moczo-
wodu górnego segmentu nerki znajduje się przyśrodkowo 
i doogonowo w stosunku do ujścia moczowodu dolnego 
segmentu nerki. Opisywane tutaj ujście moczowodu do 
stercza jest wadą rozpoznawaną bardzo rzadko, spora-
dycznie u dorosłych(1–3). 

Położeniu ujścia moczowodu w cewce sterczowej, ze 
względu na lokalizację powyżej zwieracza zewnętrznego 
cewki, nie towarzyszy nietrzymanie moczu. Natomiast 

ze względu na przebieg dystalnego odcinka moczowodu 
przez tkanki stercza należy spodziewać się jego kompre-
sji, szczególnie w trakcie rozrostu stercza, oraz obrzęku 
w nacieku zapalnym. Ucisk na dolny odcinek moczowodu 
ektopowego powoduje upośledzenie odpływu moczu z gór-
nego segmentu nerki, stopniowe wodonerczowe poszerza-
nie układu kielichowo-miedniczkowego i moczowodu oraz 
zanik warstwy miąższowej górnego segmentu. W zaawan-
sowanej postaci możemy mieć do czynienia z torbielowatą, 
owalną pozostałością górnego segmentu nerki, uciskającą 
na ogon trzustki, śledzionę, odsuwającą bocznie i ku doło-
wi dolny segment, często o prawidłowej warstwie miąższo-
wej oraz nieposzerzonym UKM i wąskim moczowodzie. 
W wyniku przewlekłej obstrukcji moczowód uchodzący 
ektopowo może osiągać średnicę jelita cienkiego, ulega 
wydłużeniu i charakteryzuje się krętym przebiegiem. Wraz 
z upośledzeniem odpływu moczu rośnie niebezpieczeń-
stwo zakażenia poszerzonego UKM i moczowodu, ropo-
nercza oraz stanu septycznego. 

U opisywanego pacjenta do 59. roku życia nie stwierdzano 
objawów z dróg moczowych. Należy przypuszczać, że spadek 
odporności w trakcie zaostrzenia zapalenia trzustki przyczy-
nił się do rozwoju zakażenia dróg moczowych, z zajęciem 
stercza i nasileniem obstrukcji uchodzącego do stercza mo-
czowodu górnego – wodonerczowego segmentu, z rozwojem 
roponercza górnego segmentu oraz stanu septycznego.

Analizowany przypadek dowodzi, jak olbrzymi wpływ na 
tok diagnostyczno-leczniczy pacjenta może mieć sugestia 

Ryc. 14.  Obrazowanie ultrasonograficzne umożliwia stałą kontrolę 
położenia końca włókna laserowego w trakcie emisji ener-
gii. W tym przypadku uchwycono moment penetracji końca 
włókna lasera do światła moczowodu ektopowego, czemu 
towarzyszy pojawienie się hiperechogenicznej smugi gazu, 
powstającego na końcu włókna, na tle transsonicznego mo-
czu. Badanie wykonano głowicą transrektalną typu end-fire 
12 MHz (aparat ProFocus Ultraview, BK Medical, Dania)

Ryc. 15.  Przekrój w płaszczyźnie poprzecznej przez nowe ujście mo-
czowodu do pęcherza oraz przypęcherzowy odcinek moczo-
wodu górnego segmentu nerki lewej. Badanie wykonano 
głowicą transrektalną typu end-fire 12 MHz (aparat ProFo-
cus Ultraview, BK Medical, Dania)
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oparta na powierzchownym badaniu ultrasonograficznym 
oraz ograniczonym wywiadzie klinicznym.

Opierając się na informacjach z wywiadu o zaostrzeniu 
zapalenia trzustki, w badaniu ultrasonograficznym jamy 
brzusznej jednoznacznie rozpoznano torbiel ogona trzustki, 
chociaż ze względu na wielkość (15 cm) zbiornik płynowy 
graniczył z kilkoma narządami, z których mógł się wywo-
dzić. Z uwagi na znaczną objętość poszerzonego górnego 
segmentu nerki należy podejrzewać, że również drenujący 
go moczowód był już wtedy znacznie poszerzony, nie tylko 
w odcinku przynerkowym, lecz także przypęcherzowym. 
We wspomnianym wyniku USG nie opisano takiej struktury.

W pierwszym badaniu tomograficznym ograniczono jego 
zakres do jamy brzusznej, z wykluczeniem miednicy i bez 
fazy urograficznej, prawdopodobnie sugerując się rozpo-
znaniem torbieli ogona trzustki z USG.

Kwalifikacja pacjenta do pierwszej operacji wynikała z po-
garszającego się stanu ogólnego w przebiegu zaostrzenia 
zapalenia trzustki, natomiast nie przywiązywano wagi do 
zgłaszanych przez pacjenta podrażnieniowych i przeszko-
dowych objawów z dolnych dróg moczowych. Operujący 
dokonali zespolenia pomiędzy prawdopodobnie zmienio-
nym pozapalnie ogonem trzustki i pierwszą pętlą jelita 
czczego, natomiast szczęśliwie nie doszło do trwałego ze-
spolenia pomiędzy pętlą jelita i wodonerczowo zmienio-
nym górnym segmentem nerki lewej. Należy podejrzewać, 
że laparotomia mogła sprzyjać rozwojowi gazotwórczego 
zakażenia zastoinowego UKM. W następnym badaniu to-

Ryc. 16.  W trakcie badania w opcji dopplera kolorowego zarejestro-
wano strumień moczu wypływającego do pęcherza moczo-
wego przez nowe ujście. Badanie wykonano głowicą trans-
rektalną typu end-fire 12 MHz (aparat ProFocus Ultraview, 
BK Medical, Dania)

  Obraz w płaszczyźnie obejmującej dolny odcinek moczowodu gór-
nego segmentu nerki lewej. W świetle moczowodu, w odległości 
około 15 mm od nowego ujścia pęcherzowego, widoczny jest fałd 
ściany moczowodu, który przeciwdziała odpływowi wstecznemu 
moczu z pęcherza. Badanie wykonano głowicą transrektalną typu 
end-fire 12 MHz (aparat ProFocus Ultraview, BK Medical, Dania), 
11 miesięcy po wytworzeniu nowego ujścia

Ryc. 17.  Obraz w płaszczyźnie obejmującej przypęcherzowe odcinki 
moczowodów dolnego i górnego segmentu nerki lewej w trak-
cie przejścia fali perystaltycznej przez moczowód dolnego 
segmentu (położony dalej od czoła głowicy). Grubość ściany 
opróżnionego moczowodu górnego segmentu jest dwukrot-
nie większa niż prawidłowego moczowodu segmentu dolne-
go. Badanie wykonano głowicą transrektalną typu end-fire 
12 MHz (aparat ProFocus Ultraview, BK Medical, Dania), 
po założeniu do pęcherza cewnika z balonikiem (typu Foley)
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mograficznym górny, poszerzony segment, o pogrubiałej 
ścianie i niejednorodnej, także gazowej zawartości, suge-
rował obecność ropnia. Szeroki moczowód o krętym prze-
biegu, pogrubiałej ścianie, gęstej oraz gazowej zawartości 
imitował zmienioną zapalnie pętlę jelitową.

Znany radiologom fakt wykonania cystojejunostomii prze-
mawiał za trafnością takiego rozpoznania. Przyjęto, że 
przemiana cienkościennej torbieli w grubościenny zbior-
nik z gęstą treścią i poziomem gazu była następstwem 
operacji. Utrwaleniu błędnej interpretacji uzyskanych ob-
razów sprzyjało to, że zakażenie gazotwórcze układu mo-
czowego w tak ciężkiej postaci występuje bardzo rzadko, 
a dane kliniczne przekazane radiologom nie nasuwały po-
dejrzenia patologii dróg moczowych.

Kolejne laparotomie były wykonywane przez różne zespo-
ły chirurgów, którzy śródoperacyjnie nie znajdowali pato-
logii uzasadniającej tak ciężki przebieg choroby, pomimo 
antybiotykoterapii prowadzonej zgodnie z wynikami po-
siewów.

Istotne rozbieżności pomiędzy oceną radiologiczną a sy-
tuacją w polu operacyjnym powinny budzić wątpliwości 
co do trafności diagnostyki obrazowej lub postępowania 
chirurgicznego i zostać skonfrontowane oraz wyjaśnione. 
Należy sądzić, że w opisywanej sytuacji klinicznej cenne 
mogło się okazać zastosowanie ultrasonografii śródopera-
cyjnej w trakcie laparotomii.

Niestety żadne z wykonanych badań TK nie zawierało fazy 
wydzielniczej, pomimo że dolny segment nerki lewej, uzna-
wany za prawidłową nerkę, był znacznie uciśnięty przez 
rzekomą torbiel. Wprawdzie należałoby się spodziewać, że 
wodonerczowo, a tym bardziej roponerczowo zmieniony 
górny segment nerki będzie słabo zakontrastowany, jeśli 
w ogóle, niemniej jednak analiza morfologii prawidłowego 
UKM i przebiegu prawidłowego moczowodu z pewnością 
nasunęłaby podejrzenie wady wrodzonej, nawet u pacjen-
ta pod koniec szóstej dekady życia. Opisany przypadek 
skłania do stwierdzenia, że ograniczanie zasięgu diagno-
stycznych badań pierwszorazowych, wykonywanych z po-
wodu zmian rozległych, do wstępnie przyjętych zakresów 
występowania procesu patologicznego może prowadzić do 
błędnych wniosków oraz błędnie sugerować zakres i pro-
tokół kolejnych badań.

Warto zauważyć, że u pacjentów w stanie ciężkim zwy-
kle zakładany jest cewnik pęcherzowy, którego obecności 
przypisuje się objawy ze strony dolnych dróg moczowych.

Gdy stan opisywanego pacjenta z ciężkiego uległ popra-
wie do stabilnego i usunięto cewnik pęcherzowy, chory po-
nownie zaczął zgłaszać, tym razem nasilone, objawy fazy 
napełniania pęcherza i wydalania moczu, co skłoniło do 
konsultacji urologicznej.

Kwalifikacja pacjenta do punkcji rzekomego ropniaka pę-
cherzyka nasiennego wynikała z cech nasilonego zapale-
nia w badaniu per rectum oraz błędnej interpretacji obra-
zu ultrasonograficznego. Pęcherzyk nasienny lewy został 

skompresowany na tyle, że w badaniu TRUS można go 
było uznać za bańkę lewego nasieniowodu. Średnica dol-
nego odcinka moczowodu ektopowego oraz fałdy widocz-
ne w jego świetle i gęsta zawartość również sugerowały 
obraz powiększonego pęcherzyka nasiennego z ropną tre-
ścią. Ponieważ badanie tomograficzne charakteryzuje się 
mniejszą od TRUS dokładnością w obrazowaniu stercza 
i pęcherzyków nasiennych(4), nie uznano za konieczne po-
nowne analizowanie obrazów TK przed punkcją. Istnieje 
wiele doniesień potwierdzających skuteczność punkcji, 
aspiracji ropnej zawartości i płukania pęcherzyków roz-
tworem antybiotyku w przypadku ropniaka pęcherzyka(5–7).

Punkcja zbiornika pozwoliła na uzyskanie ropnej treści, 
spodziewanej w punkcji ropniaka, jednakże jej ilość na-
sunęła podejrzenie punkcji poszerzonego moczowodu. 
Aspiracja treści z dolnego odcinka moczowodu umożliwiła 
opróżnienie również górnego segmentu nerki, wypełnione-
go ropno-gazową zawartością. 

Pomimo spektakularnej poprawy stanu ogólnego pacjenta 
już w pierwszej dobie po operacji oczywista wydawała się 
potrzeba jego dalszej obserwacji. Chory został poddany nie-
zamierzonemu drenażowi nie pęcherzyka nasiennego, ale 
moczowodu z dostępu przezodbytniczego. Dotychczas nie 
opisano podobnego przypadku. Niemniej jednak ze wzglę-
du na dostęp należało brać pod uwagę zaciek skażonego 
moczu do miednicy, wynaczynienie krwi w okolicy punk-
towanej lub nawet powstanie przetoki moczowodowo-
-odbytniczej. Drenaż ropniaków pęcherzyków nasiennych 
czy zmian torbielowatych stercza z płukaniem zbiorników 
płynowych roztworem antybiotyku w większości przypad-
ków jest procedurą jednorazową. W przypadku opisanej 
punkcji moczowodu ze względu na resztkowe wydzielanie 
segmentu górnego można było się spodziewać ponownego 
wypełnienia wodonerczowego segmentu górnego oraz roz-
ciągniętego moczowodu płynem oraz nawrotu zakażenia. 
Dlatego też należało rozważać radykalne leczenie opera-
cyjne polegające na resekcji górnego segmentu nerki lewej 
(heminefrektomia) wraz z całym poszerzonym moczowo-
dem(8), z oszczędzeniem dolnej, prawidłowej części nerki, 
z prawidłowym moczowodem. Tego rodzaju postępowanie 
otwarte czy laparoskopowe wiąże się jednak z ryzykiem 
uszkodzenia zdrowego miąższu nerki oraz zdrowego mo-
czowodu, nierzadko oplatającego odcinkowo moczowód 
poszerzony.

Ponieważ przypadki ektopowego ujścia moczowodu do 
stercza są opisywane u dorosłych mężczyzn wybitnie 
rzadko, planowanie leczenia należy opierać na doświad-
czeniach dotyczących zaopatrzenia innych pozapęcherzo-
wych ektopii moczowodów (do pęcherzyków nasiennych, 
nasieniowodów) oraz korzystać z metod proponowanych 
w urologii pediatrycznej w przypadkach wodonercza w ek-
topii moczowodu i ureterocele(9).

Istnieją doniesienia na temat skutecznego odbarczenia 
górnego segmentu nerki podwójnej poprzez wytworzenie 
różnego rodzaju zespoleń pomiędzy moczowodem górne-
go i dolnego segmentu(10,11), co w opisywanym przypadku, 
ze względu na dysproporcje w wielkości moczowodów 
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i niebezpieczeństwo zakażania zdrowego segmentu ner-
ki, mogło być ryzykowne. Czasami warto rozważyć reim-
plantację poszerzonego moczowodu do pęcherza, licząc 
się z możliwością występowania wstecznego odpływu do 
tego moczowodu. Należy także pamiętać, że pozostawienie 
przypęcherzowego kikuta poszerzonego moczowodu nie-
sie ze sobą ryzyko nawrotu infekcji. Nie mogąc zagwaran-
tować korzystnego efektu operacji, warto, proponując pa-
cjentowi leczenie zabiegowe, zaplanować ją w taki sposób, 
aby przede wszystkim zminimalizować ryzyko pogorszenia 
stanu obecnego.

Ponieważ pacjent przebył wiele operacji chirurgicznych 
i spędził łącznie 6 tygodni na oddziale intensywnej tera-
pii, przy braku wskazań do pilnej interwencji nie wyraził 
zgody na żadne kolejne zabiegi w obrębie jamy brzusznej.

Biorąc pod uwagę fakt, że pacjent do 59. roku życia funk-
cjonował bezobjawowo z układem górnego segmentu 
opróżniającym się do cewki sterczowej przez wąskie ujście 
ektopowe, należało rozważyć udrożnienie sterczowego 
odcinka moczowodu lub stworzenie połączenia dolnego 
odcinka moczowodu z pęcherzem moczowym na drodze 
minimalnie inwazyjnej z dostępu przezcewkowego. Doko-
nanie resekcji przezcewkowej szyi pęcherza i części ster-
czowej mogłoby otworzyć dystalny odcinek moczowodu 
ektopowego do loży w sterczu, jednakże kosztem odpływu 
wstecznego moczu z pęcherza do moczowodu i górnego 
segmentu. Dlatego też zaplanowano zabieg polegający na 
nacięciu ściany pęcherza ponad przypęcherzowym odcin-
kiem poszerzonego moczowodu, tak aby powstało nowe 
ujście moczowodu do pęcherza. Pacjent świadomie wyra-
ził zgodę na takie postępowanie. Aby nie uszkodzić ujścia 
moczowodu zaopatrującego dominujący zdrowy segment 
dolny nerki lewej oraz aby docelowo powstał skośny kanał 
imitujący śródścienny odcinek prawidłowego moczowodu, 
nacięcie przeprowadzono na odcinku pomiędzy prawidło-
wym ujściem moczowodu lewego a szyją pęcherza. Precy-
zyjne określenie miejsca wytworzenia nowego ujścia stało 
się możliwe dzięki śródoperacyjnej kontroli położenia koń-
ca endoskopu i włókna lasera za pomocą ultrasonografii 
przezodbytniczej. Obraz ultrasonograficzny umożliwia 
identyfikację dolnego odcinka poszerzonego moczowodu 
oraz określenie relacji do struktur sąsiadujących, w tym 
prawidłowego moczowodu. W płaszczyźnie obrazowania 
można śledzić położenie końca endoskopu oraz włókna 
laserowego, tak aby bezpiecznie emitować energię na da-
nej głębokości. Rozdzielczość TRUS umożliwia precyzyjną 
ocenę struktury ściany pęcherza i moczowodu.

Do nacięcia wykorzystano laser holmowy o mocy 10 W. Ze 
względu na płytką penetrację energii dostarczanej przez 
wąski koniec włókna laser holmowy pozwala uzyskać ide-
alne granice cięcia, bez tendencji do głębokiej koagulacji 
oraz bez ryzyka rozległego uszkodzenia termicznego i kur-
czenia tkanek sąsiadujących(12,13).

Po wykonaniu nacięcia możliwe stało się wziernikowanie 
dolnego odcinka moczowodu ektopowego i wypłukanie 
pozapalnych pozostałości. Okres pooperacyjny przebiegał 
prawidłowo.

W celu identyfikacji położenia przypęcherzowego odcin-
ka moczowodu można igłą wprowadzoną do pęcherza 
przez cystoskop dokonać nakłucia w kierunku moczowo-
du, przez ścianę pęcherza(14). Podanie środka kontrastu-
jącego przez igłę, pod kontrolą fluoroskopii, potwierdza 
jej prawidłowe położenie. Drut wiodący wprowadzony do 
moczowodu przez igłę umożliwia prawidłowe nacięcie 
tkanek elektrodą tnącą lub włóknem lasera oraz połącze-
nie światła pęcherza i światła moczowodu(15). Natomiast 
wkłucie igły w spodziewaną lokalizację moczowodu może 
być nieprecyzyjne, a obrazowanie wymaga użycia promie-
niowania jonizującego.

W kontrolnych badaniach obrazowych – USG jamy brzusz-
nej oraz MRI – stwierdzano spłaszczenie opróżnionego 
górnego segmentu nerki lewej oraz drenującego go moczo-
wodu. W ciągu 18 miesięcy obserwacji pacjent nie zgłaszał 
dolegliwości z dolnych dróg moczowych, nie stwierdzano 
również cech infekcji dróg moczowych w badaniach labo-
ratoryjnych. 

Przedstawiony przypadek uświadamia potrzebę konfron-
towania i weryfikacji rozpoznań ustalonych na podstawie 
badań obrazowych z sytuacją w polu operacyjnym, co wy-
maga nie tylko dobrej komunikacji, lecz także otwartości 
i pokory zarówno ze strony diagnostów, jak i chirurgów.

Przeprowadzenie drenażu moczowodu z dostępu przezod-
bytniczego, w tym przypadku nieplanowane, może stano-
wić sugestię postępowania w podobnych wadach w przy-
padku pilnej potrzeby odbarczenia dróg moczowych przez 
poszerzony przypęcherzowy odcinek moczowodu, jeśli nie 
można zastosować innej metody.

Zastosowany sposób wytwarzania nowego ujścia – prze-
toki między poszerzonym dolnym odcinkiem moczowodu 
i pęcherzem moczowym, z wykorzystaniem dostępu prze-
zcewkowego, pod kontrolą ultrasonografii przezodbytni-
czej, przy użyciu lasera holmowego – nie został dotychczas 
opisany. Metoda jest również skuteczna w odtwarzaniu 
ujścia moczowodu zarośniętego lub zwężonego w następ-
stwie TURT (transurethral resection of tumor – przezcew-
kowa resekcja guza pęcherza moczowego), TURP (trans-
urethral resection of the prostate – przezcewkowa resekcja 
gruczołu krokowego) i innych uszkodzeń.

Konflikt interesów

Autorzy nie zgłaszają żadnych finansowych ani osobistych powią-
zań z innymi osobami lub organizacjami, które mogłyby negatywnie 
wpłynąć na treść niniejszej publikacji oraz rościć sobie do niej prawo.
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Abstract

A fifty-nine year-old male was hospitalized for exacerbation of chronic pancreatitis. As a gi-
gantic cyst of the pancreatic tail was identified, it was fused with the jejunal loop. Due to 
persistent fever and severe symptoms in the storage and voiding phases, the patient was re-
ferred to a urologist. Because transrectal ultrasound examination revealed a fluid collection 
resembling the left seminal vesicle filled with purulent material, a transrectal puncture pro-
cedure was performed. The analysis of computed tomography scans led to the diagnosis of 
duplicated collecting system of the left kidney with the enormous ureter of the upper moiety 
that entered the prostate gland. In order to permanently decompress the hydronephrosed 
upper moiety of the left kidney, the patient was deemed eligible for endoscopic treatment. 
A transurethral incision through the bladder wall and the adjacent segment of the ectopic 
ureter was made with holmium laser under transrectal ultrasonography guidance, thus cre-
ating a neo-orifice of this ureter.
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Case presentation

A 59-year old patient was admitted to the gastrenter-
ology department for endoscopic resection of large 
bowel polyps. Abdominal US conducted before the 
procedure revealed a fluid collection measuring 15 
× 8.5 cm between the pancreas, spleen and the supe-
rior pole of the left kidney. Due to the location of the 
lesion, its fluid nature and the history of pancreatitis, 
it was assumed that the lesion probably corresponded 
with a post-inflammatory cyst of the body and tail of 
the pancreas. The first abdominal CT scan excluded 
the pelvis (range of scanning: diaphragmatic domes – 
inferior renal poles) and was performed in the native, 
arterial and venous phases. The scan revealed a very 

large thin-walled fluid collection of a cystic nature 
with the size of 10 × 14 × 18 cm that displaced the tail 
of the pancreas and spleen, and significantly deformed 
the left kidney (Fig. 1). Four months later, the patient 
was admitted to the surgery department with abdomi-
nal pain, fever and minor symptoms in the storage and 
voiding phases. Due to the suspicion of chronic pan-
creatitis exacerbation (with a tail cyst), the patient was 
deemed eligible for surgery. The jejunal loop was fused 
with the pancreatic tail, and 2.5 L of fluid, described 
as serous, was evacuated intraoperatively from the 
peritoneal cavity. After the surgery, the patient spent 
3 weeks at the ICU in a grave condition. Because 
a thick-walled collection, measuring 10 × 7 cm with 
internal echoes, and located between the left kidney 
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and spleen was found in a US scan, an abscess was 
suspected and another abdominal CT was ordered. 
The second CT scan, performed in the native, arterial 
and venous phases, encompassed both the abdominal 
cavity and pelvis (range of scanning: diaphragmatic 
domes – symphysis). An extensive thick-walled fluid 
area with some content level was observed. It mea-
sured 14 × 14 × 9.5 cm, and was located between the 
spleen and the left kidney (Fig. 2). The structure nar-
rowed as is went down towards the small pelvis. It was 
traced down to the level of the prostate gland. Both the 

prostate gland and seminal vesicles showed no pathol-
ogy in CT. Attention was paid to some fluid between 
the pelvic loops. Based on the available clinical data 
and the CT scan, the finding was interpreted as an in-
testinal loop that evacuated the contents of a pancre-
atic pseudo-cyst of edematous walls. The patient was 
deemed eligible for a repeated laparotomy.

In the third follow-up abdominal and pelvic CT scan, 
conducted after seven days, the image of the fluid col-
lection between the spleen and pancreas was compa-
rable; moreover, “edematous enlargement of the gas-
trointestinal wall” was noted. Additional signs were: 
increased density and blurred mesenteric fat, progres-
sion of pelvic free fluid, atelectatic or inflammatory 
changes in the basal lung parts with fluid in both pleu-
ral cavities. 

Due to wound dehiscence, peritonitis and suspicion of 
an intraabdominal abscess, another surgery was per-
formed. The peritoneal cavity was rinsed; there were 
no fluid collections that would require drainage, but 
a large inflammatory infiltration was noticed at the 
kidney. The culture from the peritoneal fluid revealed 
Enterobacter cloacae ssp. cloacae, and therefore antibi-
otic therapy (meropenem) was continued.

Three weeks later, the fourth abdominal and pelvic 
CT was performed. It was found that the size of the 
pancreatic cyst, edematous enlargement of the gas-
trointestinal tract as well as inflammatory and reac-
tive changes of the mesenteric fat tissue had reduced. 
A horizontal fluid level and gas above the fluid were 
noticed in the cystic lumen (Fig. 3). The free pelvic and 
pleural fluid regressed completely. A week later, a re-
port from abdominal US conducted due to episodes of 

Fig. 1.  Axial contrast-enhanced computed tomography. On the 
left, note a huge fluid collection with smooth outlines, 
impinging on the tail of the pancreas (interpreted as 
a cyst of the tail of the pancreas)

Fig. 3.  Axial computed tomography. Above the left kidney, 
there is a thick-walled fluid space with air-fluid level 
interpreted as a cyst of the tail of the pancreas

Fig. 2.  Axial computed tomography, arterial phase. The cystic 
lesion that compensates the upper left renal pole con-
tains both dense material and gas
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fever stated as follows: “kidneys of normal size with 
preserved structure, and no stasis or deposits. A thick-
walled collection with internal echoes between the left 
kidney and spleen compresses and displaces the kid-
ney; approximate size: 85 × 86 mm. A suspicion of 
a complicated cyst.”

In the next week of hospitalization, the patient was re-
ferred to a urologist due to severe symptoms in the 
storage and voiding phases. A digital rectal examina-

tion revealed prostate tenderness, particularly on the 
left side. A transabdominal (Fig. 4) and transrectal 
ultrasound (TRUS) (Fig. 5) revealed a collection with 
dense contents impinging on the left lobe of the pros-
tate and elevating the trigone of the urinary bladder 
and the area of the left ureteral orifice. The image 
suggested that the left seminal vesicle was filled with 
purulent contents. The consulting urologist read the 
reports from imaging scans performed before, but did 
not analyze the tomography scan series. The fluid col-

Fig. 4.  Transabdominal ultrasound of the urinary bladder in 
the transverse section. A collection with dense fluid 
material, measuring 28 × 49 mm, elevates the urinary 
bladder in the region of the trigone and left ureteral ori-
fice. The lesion was interpreted as a seminal vesicle ab-
scess. The examination was performed with a convex 6 
MHz probe (MyLab C, Esaote, Italy)

Fig. 6.  An image recorded during ultrasound-guided transrec-
tal puncture of the lesion interpreted as the left semi-
nal vesicle (endorectal 9 MHz probe, MyLab C, Esaote, 
Italy)

Fig. 5.  A transrectal scan of the lesion that elevates the trigone 
of the urinary bladder on the left side. Owing to the 
dense contents, the location and the presence of incom-
plete septa, the collection was interpreted as a congest-
ed seminal vesicle filled with purulent material. The 
examination was performed with an endorectal 9 MHz 
probe (MyLab C, Esaote, Italy)

Fig. 7.  An ultrasound image of the left kidney with a collection 
of dense fluid in the cephalad position. The lesion dis-
placing the tail of the pancreas, spleen and the left kidney 
was interpreted as a cyst of the tail of the pancreas. The 
examination was performed with a convex 6 MHz probe 
(MyLab C, Esaote, Italy)
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lection was punctured under local anesthesia from the 
transrectal access (Fig. 6). The dense contents were 
washed out with 300 mL of amikacin (1 g/100 mL), and 
a total of 1000 mL of purulent washings were aspirat-
ed. A spectacular improvement in the patient’s condi-
tion was noted within a day. Due to the amount of aspi-
rated contents from a pseudo-seminal vesicle, CT and 
US images were re-interpreted (Fig. 7). This led to the 
diagnosis of duplex collecting system of the left kidney 
with an enormous tortuous ureter of the upper moiety 
that entered the prostate gland. The culture of the aspi-
rated content (urine collected from the ectopic ureter) 
revealed infection with Escherichia coli ESBL+, Kleb-
siella pneumoniae ssp. pneumoniae ESBL+ oraz Can-
dida albicans. The ordered oral drugs, i.e. ciprofloxa-
cin and trimethoprim + sulfamethoxazole, occurred to 
be adequate as per the detected bacterial sensitivity.

In the next 3 months, the patient gained weight: from 
49 kg at discharge to 70 kg (body weight from before 
hospitalization) with the height of 170 cm. The patient 
had magnetic resonance imaging of the abdomen and 
pelvis performed in a different center. It confirmed 
the presence of the left duplex collecting system with 
duplicated ureter and the ectopic orifice of the upper 
pole moiety ureter into the area of the prostatic ure-
thra (Fig. 8) with gigantic dilation of both the upper 
pole and the ectopic ureter. The patient was informed 
about the risk that his general condition might deterio-
rate in the event of infection recurrence and about the 
need of permanent decompression of the upper moiety 
ureter. Because of very good overall condition and dis-
trust toward medical stuff, the patient initially did not 
consent to any intervention. He agreed to endoscopic 

treatment only 9 months after the primary surgery. 
Taking into account the history of adverse courses of 
various abdominal procedures conducted before and 
the patient’s concerns associated with a risk of compli-
cations, another open surgery was not proposed.

A scheduled procedure consisted in making an inci-
sion on the bladder wall over the perivesical region 
of the dilated ureter in order to create a neo-orifice to 
the urinary bladder (Fig. 9). To avoid damage to the 
orifice of the ureter draining the dominating healthy 
lower moiety of the left kidney, the incision was made 
between the normal orifice of the left ureter and the 
bladder neck. The precise determination of the inci-
sion site was possible thanks to intraoperative control 
of the endoscope tip and laser fiber position using 
transrectal ultrasonography (Fig. 10, 11). The incision 
was performed with 10 W holmium laser (Fig. 12, 13). 
When the incision had been performed, it was possible 
to reach the lower segment of the ectopic ureter and 
wash out any post-inflammatory residue (Fig. 14). The 

Fig. 9.  A transrectal prostate image in the sagittal section. 
A cystic lesion in the neighborhood of the prostatic 
urethra corresponds with the cross-section of the dis-
tal segment of the ectopic ureter. It was considered to 
make an incision and dilatation of the ureter end, nar-
rowed along the fragment of 3 mm, from the side of the 
prostatic urethra. Another option was to make an inci-
sion on the neck of the urinary bladder at hour 6 to the 
depth of at least 5 mm so that the distal segment of the 
ectopic ureter, when healed, could open on the border 
of the neck and trigone of the urinary bladder. Due to 
the risk of re-stricure and the impossibility of leaving 
a DJ ureteral stent inserted in this location for the time 
of the healing period, it was proposed to join the distal 
segment of the ectopic ureter and urinary bladder be-
tween the bladder neck and the opening of the normal 
lower moiety ureter. The examination was performed 
with a transrectal end-fire probe with the frequency of 6 
MHz (ProFocus Ultraview, BK Medical, Denmark)

Fig. 8.  Magnetic resonance imaging conducted after the punc-
ture procedure, aspiration of the dense purulent ma-
terial from the left ectopic ureter and lavage with an 
amikacin solution. An axial scan performed at the level 
of the base of the prostate gland presents a narrowing 
segment of the ectopic ureter that goes beyond the mid-
line to enter the prostatic urethra between the seminal 
colliculus and the neck of the urinary bladder on the 
right side
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Fig. 10.  A sagittal image of the prostate and urinary bladder. 
The laser resectoscope tip can be noticed in the uri-
nary bladder. The typical stripes on the resectoscope 
tip in ultrasonography represent the perforated coat of 
the tool. The examination was performed with a tran-
srectal end-fire probe with the frequency of 12 MHz 
(ProFocus Ultraview, BK Medical, Denmark)

Fig. 12.  An endoscopic image presenting the site where the 
bladder wall incision is made using holmium laser, 
above the perivesical segment of the ectopic ureter. In 
the upper part of the image, one can notice the orifice 
of the non-dilated ureter of the lower moiety of the left 
kidney

Fig. 11.  Thanks to transrectal imaging, one may trace the re-
sectoscope tip on the ultrasound monitor. The image 
from the resectoscope camera enables assessment of 
the urinary bladder mucosa, while ultrasound shows 
sections through the entire wall of the bladder and its 
neighborhood, and presents the relationship of the re-
sectoscope with the structures adjacent to the bladder. 
In this case, ultrasound guidance enables the appli-
cation of the laser fiber to the bladder wall in order 
to make an incision precisely above the perivesical 
segment of the ectopic ureter. Due to the differences 
in ultrasound wave scattering in different tissues, the 
resectoscope tip is seen as bent, which should be con-
sidered an artifact. The examination was performed 
with a transrectal end-fire probe with the frequency of 
12 MHz (ProFocus Ultraview, BK Medical, Denmark)

Fig. 13.  An endoscopic image recorded during dilation of the 
canal that joins the perivesical segment of the ectopic 
ureter and the bladder, which is supposed to be a neo-
orifice of the upper moiety ureter. The fiber diameter 
was 400 µm, and the holmium laser light had power 
of 10 W
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post-operative period proceeded with no complica-
tions. Follow-up imaging examinations, i.e. abdomi-
nal US and MRI, revealed a reduction of the emptied 
upper moiety of the left kidney and its ureter. TRUS 
confirmed normal ectopic ureter voiding into the uri-
nary bladder (Fig. 15–18). At 18-month follow-up, the 
patient reports no lower urinary tract symptoms, and 
there are no signs of urinary tract infection in labora-
tory tests. 

Discussion

According to the Weigert-Meyer rule referring to duplex 
collecting systems and the presence of two ureters, the 
ectopic ureteral orifice (i.e. located beyond the trigone 
of the urinary bladder) or ureterocele of the upper moi-
ety ureter is located medially and caudally to the orifice 
of the lower moiety ureter. A ureter entering the pros-
tate gland, which has been described above, is a very 
rare defect, found only occasionally in adults(1–3). 

The location of a ureter orifice in the prostatic urethra 
is not accompanied by urinary incontinence thanks to 
the external urethral sphincter situated below. Never-
theless, due to the course of the distal part of the ureter 
through prostatic tissues, its compression is to be ex-
pected, especially in the event of prostatic hyperplasia 
and edema in inflammatory infiltration. Compression 

on the lower segment of the ectopic ureter results in 
impaired urine outflow from the upper moiety, gradual 
hydronephrotic dilatation of the collecting system and 
the ureter as well as atrophy of the upper moiety pa-
renchyma. In advanced cases, one may observe a cystic 
oval remnant of the upper moiety that compresses on 
the tail of the pancreas and spleen, displaces the lower 
moiety downward and laterally, and frequently presents 
the normal parenchymal layer, non-dilated collecting 
system and narrow ureter. Due to chronic obstruction, 
the ectopic ureter may reach the diameter of the small 
intestine, becomes elongated and is characterized by 
a tortuous course. With urine outflow impairment, the 
risk of infection of the dilated collecting system and ure-
ter, pyonephrosis and a septic state increases. 

In the 59-year-old patient described above, there were 
no urinary tract signs. Apparently, an immunity de-
cline during the exacerbation of pancreatitis contrib-
uted to the development of urinary tract infection with 
the involvement of the prostate gland, exacerbation of 
the obstruction of the hydronephrotic upper moiety 
ureter that entered the prostate gland, upper moiety 
pyonephrosis and a septic state.

The analyzed case illustrates the considerable influ-
ence of a suggestion made on the basis of an ultra-
sound scan and limited clinical history on the diagnos-
tic and therapeutic process.

Fig. 14.  Ultrasound imaging enables continuous monitoring of 
the laser fiber tip location during energy emission. In 
this case, the moment of the penetration of the laser fi-
ber tip into the ectopic ureter lumen was captured. It is 
accompanied by the appearance of a hyperechoic gas 
trail, forming at the tip of the fiber on the background 
of transsonic urine. The examination was performed 
with a transrectal end-fire probe with the frequency of 
12 MHz (ProFocus Ultraview, BK Medical, Denmark)

Fig. 15.  The transverse section through the neo-orifice of the 
ureter to the urinary bladder and the perivesical part 
of the upper moiety ureter. The examination was per-
formed with a transrectal end-fire probe with the fre-
quency of 12 MHz (ProFocus Ultraview, BK Medical, 
Denmark)
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Based on the medical history data concerning the ex-
acerbation of pancreatitis, the abdominal ultrasound 
scan clearly suggested a cyst on the tail of the pancreas, 
even though the fluid collection, due to its size (15 cm),  
was located in the neighborhood of several organs 
from which it could potentially originate. Due to the 
considerable volume of the dilated upper moiety, it 
may be suspected that its ureter was also significantly 
dilated at that time, not only in the pararenal segment, 
but also in the perivesical segment. No such structure 
was identified in US.

The first computed tomography scan was restricted to 
the abdominal cavity. The pelvis was not scanned, nor 
was the urographic phase included, probably due to 
a suggestion of a cyst of the tail of the pancreas noted 
in a US report.

The selection of the patient for the first surgery re-
sulted from the worsening general condition in the 
course of pancreatitis, whereas no attention was paid 
to the symptoms of irritation or obstruction of the 
lower urinary tract, which were reported by the pa-
tient. Surgeons fused the tail of the pancreas, prob-
ably presenting some postinflammatory changes, 
with the first jejunal loop. Fortunately, no permanent 
anastomosis of the intestinal loop with the hydrone-
phrotic upper moiety of the left kidney was made. It 
should be suspected that laparotomy may have con-
tributed to the development of gasogenic congestive 
infection of the collecting system. In the next comput-

Fig. 16.  A color Doppler image shows a urine stream flowing 
into the urinary bladder through the neo-orifice. The 
examination was performed with a transrectal end-fire 
probe with the frequency of 12 MHz (ProFocus Ultra-
view, BK Medical, Denmark)

Fig. 18.  The image encompasses the lower part of the upper 
moiety ureter. In the ureter, approximately 15 mm 
from the neo-orifice, there is a fold of the ureter wall 
that counteracts retrograde urine flow from the blad-
der. The examination was performed with a transrec-
tal end-fire probe with the frequency of 12 Mhz (ProFo-
cus Ultraview, BK Medical, Denmark) 11 months after 
neo-orifice formation

Fig. 17.  The image encompasses the perivesical segments of the 
upper and lower moiety ureters as the peristaltic wave 
is passing through the lower moiety ureter (located 
further from the transducer head). The emptied upper 
moiety ureter is twice as thick as the lower moiety ure-
ter. The examination was performed with a transrectal 
end-fire probe with the frequency of 12 Mhz (ProFocus 
Ultraview, BK Medical, Denmark) after implantation 
of the balloon Foley catheter into the urinary bladder
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ed tomography scan, the upper dilated moiety with 
the thickened wall and heterogeneous content, also 
including gas, suggested the presence of an abscess. 
A wide ureter of a tortuous course, thick wall as well 
as dense contents and gas imitated inflamed intesti-
nal loop.

The history of cystjejunostomy, known to the radiolo-
gists, indicated the correctness of this diagnosis. It 
was assumed that the conversion of a thin-walled cyst 
into a thick-walled cistern filled with dense material 
and including a gas level was a consequence of the 
surgery. This erroneous interpretation was supported 
by the fact that gasogenic infection of the urinary tract 
in such a severe form is very rare, and the clinical data 
conveyed to the radiologists did not suggest any uri-
nary tract pathology.

The subsequent laparotomies were performed by dif-
ferent surgical teams. They found no pathology that 
would explain such a severe course of the disease de-
spite antibiotic therapy targeted based on culture re-
sults.

These significant discrepancies between the radio-
logical assessment and the situation in the surgical 
field should have raised doubts about the correctness 
of the imaging interpretation or surgical treatment, 
and should have been confronted and explained. It 
seems that, in this clinical situation, intraoperative 
ultrasonography during laparotomy could have been 
valuable.

Unfortunately, none of the CT scans included the ex-
cretory phase despite the fact that he lower moiety of 
the left kidney, which was considered to be normal, 
was significantly compressed by the pseudocyst. Al-
though it should be expected that the hydronephrotic 
and even more so pyonephrotic upper moiety would 
be poorly contrasted, if contrasted at all, the analy-
sis of the normal collecting system morphology and 
the course of the normal ureter would certainly raise 
a suspicion of a congenital defect, even in a patient 
reaching the end of the sixth decade of life. The case 
presented above leads to the conclusion that the limi-
tation of the range of primary diagnostic tests, con-
ducted due to extensive changes, to the initially as-
sumed extents of pathological processes may lead to 
wrong conclusions and entail mistakes in the range 
and protocol of further tests.

It is worth highlighting that patients in the grave con-
dition usually have a catheter inserted into the urinary 
bladder. It is thought to be the cause of symptoms re-
lated with the urinary tract.

When the condition of the described patient improved 
from grave to stable, and the catheter was removed, 
the patient started reporting more exacerbated symp-
toms related with the storage and voiding phases, 
which prompted urological consultation.

The selection of the patient to a puncture procedure 
due to a pseudoabscess of the seminal vesicle resulted 
from the signs of enhanced inflammation noted in the 
digital rectal examination and an erroneous interpre-
tation of the ultrasound image. The left seminal vesicle 
was compressed so much that TRUS visualized it as 
the ampulla of the left ductus deferens. The diameter 
of the lower segment of the ectopic ureter and folds 
visible in its lumen as well as dense contents suggested 
the image of an enlarged seminal vesicle with puru-
lent material. Since, compared to TRUS, computed 
tomography is characterized by lower accuracy in the 
imaging of the prostate gland and seminal vesicles(4), it 
was not considered necessary to reanalyze CT images 
before the puncture procedure. There are a number of 
reports supporting the need for a puncture, aspiration 
of the purulent content and lavage of the vesicles with 
an antibiotic solution in the case of a seminal vesicle 
abscess(5–7). 

The puncture of the cistern provided purulent mate-
rial, which was expected in an abscess puncture, but 
its amount raised a suspicion of a puncture of a dilated 
ureter. The aspiration of the material from the lower 
segment of the ureter emptied also the upper moiety, 
which was filled with pus and gas. 

Despite spectacular improvement of the patient’s 
condition as early as on the first day after surgery, 
the need for further observation seemed obvious. The 
patient was subjected to unintentional transrectal 
drainage of not the seminal vesicle but of the ureter. 
No such case has been reported so far. Nevertheless, 
due to the transrectal access, the inflow of infected 
urine to the pelvis, extravasation of blood in the 
punctured site or even ureterorectal fistula should be 
taken into consideration. Seminal vesicle abscess or 
prostate cyst drainage and lavage with an antibiotic 
solution involve, in most cases, a single procedure. In 
the case of the described ureteral puncture, re-accu-
mulation of fluid in the hydronephrotic upper moiety 
and in the stretched ureter as well as a recurrence 
of infection could be expected due to residual excre-
tion of the upper moiety. That is why, radical surgery, 
consisting in the resection of the upper moiety of the 
left kidney (heminephrectomy) with the entire dilated 
ureter(8) and with sparing of the lower normal part of 
the kidney with its normal ureter should have been 
considered. However, this type of procedure, either 
open or laparoscopic, carries a risk of damaging the 
healthy renal parenchyma and the healthy ureter, 
which quite frequently twists around a fragment of 
the dilated ureter.

As cases of ectopic ureters entering the prostate gland 
are reported extremely rarely in adult men, treatment 
planning should be based on experiences concerning 
the management of other extravesical ectopic ureters 
(entering the seminal vesicles or ductus deferens) and 
methods proposed in pediatric urology for hydrone-
phrosis in ectopic ureter and ureterocele(9).
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There are reports about successful decompression of 
the upper moiety of the duplex kidney through dif-
ferent anastomoses between the upper and the lower 
moiety ureters(10,11), which could be risky in the re-
ported case due to disproportion in the ureter size and 
a risk of healthy renal moiety infection. Sometimes, 
reimplantation of the dilated ureter to the bladder is 
worth considering, bearing in mind the risk of retro-
grade flow to this ureter. Moreover, it must be remem-
bered that leaving a perivesical stump of the dilated 
ureter may carry a risk of recurrent infections. With 
not guarantees of a positive effect of the procedure, 
interventions proposed to patients should be planned 
so as to, first and foremost, minimize the risk of the 
deterioration of the current condition.

As the patient had undergone multiple surgeries and 
spent 6 weeks at the intensive care unit and as there 
were no indications for an urgent intervention, the pa-
tient did not consent to any other procedures within 
the abdominal cavity.

Taking into account the fact that the patient lived up 
to 59 years of age with the upper moiety draining 
into the prostatic urethra through a narrow ectopic 
pathway without any symptoms, the management 
to consider was the restoration of the patency of the 
prostatic segment of the ureter or formation of a con-
nection of the lower segment of the ureter with the 
urinary bladder in a minimally invasive procedure 
from the transurethral access. Transurethral resec-
tion of the bladder neck and the prostatic part could 
open the distal segment of the ectopic ureter to the 
site in the prostate gland, but this would be achieved 
at a cost of retrograde urine flow from the bladder 
to the ureter and the upper moiety. That is why the 
scheduled procedure consisted in making an incision 
on the bladder wall over the perivesical segment of 
the dilated ureter so as to create a neo-orifice of this 
ureter to the bladder. The patient expressed informed 
consent to such management. To avoid damage to the 
orifice of the ureter draining the dominant healthy 
lower moiety of the left kidney and to create an 
oblique channel imitating the intramural segment of 
the normal ureter, the incision was made between the 
normal left ureter orifice and the bladder neck. The 
precise determination of the neo-orifice was possible 
thanks to intraoperative control of the endoscope tip 
and laser fiber position using transrectal ultrasonog-
raphy. The ultrasound image enables the identifica-
tion of the lower segment of the dilated ureter and 
determination of the relationship with the adjacent 
structures, including the normal ureter. In imaging, 
one may trace the location of the endoscopic tip and 
laser fiber so as to safely emit energy at a given depth. 
The resolution of TRUS offers precise assessment of 
the bladder wall and ureter.

The incision was performed with 10 W holmium laser. 
Owing to shallow penetration of energy delivered by 
a narrow end of the fiber, holmium laser helps obtain 

a perfect incision line with no tendency to deep coagu-
lation and with no risk of extensive thermal damage 
and shrinkage of the neighboring structures(12,13).

When the incision had been performed, it was possible 
to reach the lower segment of the ectopic ureter and 
wash out any post-inflammatory residue. The post-op-
erative period proceeded with no complications.

In order to identify the location of the perivesical seg-
ment of the ureter, one may use a needle inserted to 
the bladder through a cystoscope and make a punc-
ture toward the ureter through the bladder wall(14). 
Contrast medium administration through the needle 
under fluoroscopy guidance confirms its proper loca-
tion. A guidewire inserted to the ureter through the 
needle enables proper tissue incision with a cutting 
electrode or laser fiber and facilitates the connection 
of the bladder lumen with the lumen of the ureter(15). 
Needle insertion in the expected ureter location may 
be inaccurate, and imaging requires the use of ioniz-
ing radiation.

Follow-up imaging examinations, i.e. abdominal US 
and MRI, revealed a flattening of the emptied upper 
moiety of the left kidney and its ureter. At 18-month 
follow-up, the patient reports no lower urinary tract 
symptoms, and there are no signs of urinary tract in-
fection in laboratory tests. 

The presented case highlights the need to confront and 
verify diagnoses established in imaging with the intra-
operative picture. This requires not only good commu-
nication, but also openness and humility of both diag-
nosticians and surgeons.

Transrectal ureter drainage, which was unplanned in 
this case, may be a suggested management method 
in the case of similar defects when decompression 
through the dilated perivesical segment of the ureter 
is urgently needed and when no other method can be 
applied.

The method of neo-orifice formation, i.e. transurethral 
and transrectal ultrasound-guided formation of a fis-
tula between the dilated segment of the ureter and the 
urinary bladder using holmium laser, has not been de-
scribed thus far. This method can also be effective in 
the reconstruction of the ureteral orifice in ureteral 
stricture or atresia secondary to TURT (transurethral 
resection of tumor), TURP (transurethral resection of 
the prostate) and other injuries.
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