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Urologie

� Chirurgický obor 
zabývající se 
patologickými stavy 
horních a dolních 
vývodných cest 
močových a dále 
onemocněními 
mužského genitálu



Základní patologické stavy v 
urologii

� Urolithiasa/ močové kameny

� Uroonkologie/ nádorová onemocnění

� Infekční onemocnění močových cest

� Benigní hyperplasie prostaty

� Inkontinence moči a poruchy evakuace 
moči

� Poruchy sexuálních a reprodukčních funkcí
muže



Specifika urologické chirurgické
anatomie

� Orgány močové soustavy jsou uloženy 
extraperitoneálně (mimo dutinu břišní)

� Vývodné cesty močové jsou přístupné
neinvazivně - endoskopicky
popř. miniinvazivně - perkutánně

� Nedílnou součásti urologické chirurgie je 
urologie rekonstrukční



Soustava močová

� Ledviny      
(renes)

� Močovody 
(ureteres)

� Močový měchýř
(vesica urinaria)

� Močová trubice 
(urethra)



Mužské pohlavní orgány

� Šourek (skrotum)

� Varlata (testes)

� Nadvarlata (epididymides)

� Pyj (penis)

� Chámovody             
(ductus deferentes)

� Váčky semenné
(vesiculae seminales)

� Žláza předstojná (prostata)



Ženské pohlavní orgány

� Zevní ženské pohlavní
orgány (vulva)

� Pochva (vagina)

� Děloha (uterus)

� Vejcovody (tubae 
uterinae)

� Vaječníky (ovaria)



Ledviny - schéma

� párový orgán fazolovitého 
tvaru (120 – 200g)

� 10-12cm na výšku

� 5-7cm na šířku

� uložen v retroperitoneu

� obalen tukovým 
pouzdrem



Anatomie ledvinAnatomie ledvin



Anatomie ledviny Anatomie ledviny 



Ledviny
(pohled ze zadu)

� horní polovina kryta 
posledními žebry

� částečně uložené v 
hrudním koši

� dolní póly chráněny 
m. psoas major

� levá uložena mírně
výše oproti pravé



Anatomické vztahy (syntopie) I.
� kongenitální anomálie i abnormální uložení
ledvin velmi časté

� na horní póly naléhají nadledviny (pravá ukryta 
za VCI)

� podélné osy ledviny mírně

se sbíhající kraniálně

� hilus ledvin ve výši L2

� v.&a. renalis ventrálně

od pánvičky ledvinné



ŘŘez ledvinouez ledvinou



Sono ledvinSono ledvin



Anatomické vztahy (syntopie) II.



Anatomické vztahy (syntopie) III.



Anatomické vztahy (syntopie) IV.



Stavba ledviny

� parenchymový orgán (funkční kůra & dřeň)…
v zájmu nefrologů

� dutý systém -

počátek vývodných

cest močových…

v zájmu urologů



Cévní zásobení ledvin I.



ArterialnArterialníí zzáásobensobeníí ledvinyledviny



Cévní zásobení ledvin II.
� zpravidla jedna vena jedna 
arterie (20-25% celkové
tělesného oběhu ledvinami)

� značná variabilita cévního 
zásobení

� cévní variace příčiny 
některých patol. stavů

� průběh a uložení cévního 
zásobení zásadní pro 
operační přístupy/ postupy



OnemocnOnemocněěnníí ledvinledvin

�� ZZáánněětyty

�� NNáádorydory

�� VrozenVrozenéé malformacemalformace



VrozenVrozenéé anomanomáálie ledvinlie ledvin

�� AgenAgenéézaza

�� Ektopie /anomEktopie /anomáálie polohy/lie polohy/

�� Poruchy rotacePoruchy rotace

�� AnomAnomáálie tvaru (podkovovitlie tvaru (podkovovitáá ledvinaledvina

�� CystickCystickáá onemocnonemocněěnníí ledvinledvin

�� HydronefrHydronefróózaza



ZZáánněěty ledvinty ledvin
/pyelonefrit/pyelonefritíídy/dy/

�� AscendentnAscendentníí zzáánněětyty

�� HematogennHematogenníí zzáánněětyty

�� Z okolZ okolíí



diagnostikadiagnostika

�� AnamnAnamnééza /bolesti, teploty, celk. slabost,zmeny za /bolesti, teploty, celk. slabost,zmeny 
barvy mobarvy močči/i/

�� VyVyšš.mo.močči /sediment, kultivace, pH/i /sediment, kultivace, pH/

�� SonografieSonografie

�� Labor.vyLabor.vyšš. Krve. Krve

�� IVUIVU



LLééččbaba

OdstranOdstraněěnníí vyvolvyvoláávajvajííccíí ppřřííččiny /obstrukce, iny /obstrukce, 
infekce, pinfekce, přřidr.onemocnidr.onemocněěnníí ––diabetes, reflux/diabetes, reflux/

Tekutiny /i parenterTekutiny /i parenteráálnlněě//

AtbAtb

AnalgetikaAnalgetika

Pozor Pozor -- urosepseurosepse



NNáádory ledvindory ledvin

�� EpitelovEpitelovéé nnáádrry drry –– adenadenóóm, adenokarcinm, adenokarcinóóm m 
/Grawitzov tumor//Grawitzov tumor/

�� NNáádory ledvinndory ledvinnéé ppáánvinviččky ky –– z uroteluz urotelu

�� AngiomyolipAngiomyolipóóm, hemangiomm, hemangiom

�� sarksarkóómm



Diagnostika nDiagnostika náádordorůů ledvinledvin

�� KlinickKlinickéé zn.zn.

�� sonografiesonografie

�� UrografieUrografie

�� Asc. UreteropyelografieAsc. Ureteropyelografie

�� CTCT

�� MRMR

�� AngiografieAngiografie





CTCT



NefroblastomNefroblastom



NNáádory ledvindory ledvin
terapieterapie

�� Nefrektomie nebo parciNefrektomie nebo parciáálnlníí resekce resekce 
/lumbotomi/lumbotomiíí, transperitone, transperitoneáálnlněě, , 
laparoskopicky/laparoskopicky/

�� neoadjuvantnneoadjuvantníí imunoterapieimunoterapie

�� Biol.lBiol.lééččbaba



nefrektomienefrektomie



laparoskopielaparoskopie



NadledvinyNadledviny

�� KKůůrara –– glukokortikoidy glukokortikoidy 
/kortisol+kortikoster/kortisol+kortikosteróón/n/

-- mineralokortikoidy /aldostermineralokortikoidy /aldosteróón/n/

-- pohlavnpohlavníí hormony hormony 

/androgeny +estrogeny//androgeny +estrogeny/

�� DreDreňň –– katecholaminy/adrenalin,                                       katecholaminy/adrenalin,                                       
noradrenalin, dopamin/noradrenalin, dopamin/





NNáádory nadledvindory nadledvin

�� NNáádory kdory kůůry ry –– adenomy, karcinomyadenomy, karcinomy

�� NNáádory ddory dřřeneněě –– feochromocytomy, feochromocytomy, 
feochromoblastomy, neuroblastomyfeochromoblastomy, neuroblastomy





Funkce hornFunkce horníích cest moch cest moččovýchových

�� Tvorba moTvorba močči a jeji a jejíí transport do mtransport do měěchýchýřřee

�� ZabrZabráánit zpnit zpěětntnéému pohybu momu pohybu močči do ledvinyi do ledviny

�� MoMočč transprtovtransprtováána po na po ččáástech v peristaltických stech v peristaltických 
vlnvlnááchch

�� Regulace vnitRegulace vnitřřnníího prostho prostřřededíí



Glomerulus, henleyho kliGlomerulus, henleyho kliččka, tubuly, ka, tubuly, 
sbsběěracracíí kankanáálkylky

�� Tvorba moTvorba moččii

�� VylouVylouččeneníí zplodin metabolismuzplodin metabolismu

�� Regulace koncentrace iontRegulace koncentrace iontůů

�� Regulace pHRegulace pH

�� VyuVyužžititíí z pohledu urologaz pohledu urologa
�� DMSA sken, MAG 3, IVU DMSA sken, MAG 3, IVU –– metody anatomicko metody anatomicko 
funkfunkččnníího zobrazenho zobrazeníí hornhorníích moch moččových cestových cest



glomerulusglomerulus



nefronnefron



Glomerulus, Henleyho kliGlomerulus, Henleyho kliččka , ka , 
tubuly, sbtubuly, sběěrnrnéé kankanáálkylky

�� Patologie Patologie 
�� MetabolickMetabolickéé poruchy, poruchy regulace vnitporuchy, poruchy regulace vnitřřnníího ho 
prostprostřřededíí

�� CystickCystickáá onemocnonemocněěnníí ledvinledvin
�� AbnormAbnormáálnlníí dilatace tubuldilatace tubulůů, glomerulu nebo sb, glomerulu nebo sběěrných rných 
kankanáálklkůů

�� HoubovitHoubovitáá ledvinaledvina
�� Dilatace distDilatace distáálnlníích kanch kanáálklkůů

�� ProvalenProvaleníí konkrementkonkrementůů z papil do dut. systz papil do dut. systéémumu



Vývodné cesty močové I.

� horní: 

1/ kalichopánvičkový 
systém ledviny

2/ ureter

� dolní:

1/ močový měchýř

2/ uretra



Patologie kalichPatologie kalichůů

�� KonkrementyKonkrementy

�� TumoryTumory



PPáánvinviččkaka

�� SbSběěr mor močči z kalichi z kalichůů

�� ampulampuláárnrníí/dendritick/dendritickáá

�� Intra/extrarenIntra/extrarenáálnlníí

�� OdliOdliššeneníí ampulampuláárnrníí ppáánvinviččky od dilatace ky od dilatace 
prostprostřřednictvednictvíím IVUm IVU



PPáánvinviččka ka -- patologiepatologie

�� HydronefrosaHydronefrosa
�� KKřříížženeníí s cs céévouvou

�� Vysoký odstup moVysoký odstup moččovoduovodu

�� stenosa Pstenosa P--U pU přřechoduechodu

�� Zdvojený dut. systZdvojený dut. systéémm-- anatomickanatomickáá odchylkaodchylka

�� Kameny m. cestKameny m. cest

�� Tumory m.cestTumory m.cest



Vývodné cesty močové - stavba

� Sběrný - dutý systém 

tvořen hladkou svalovinou 

sloužící k drenáži moči

� Inervován vegetativním 

nervstvem

� Vystlán přechodným 

epitelem (urotelem)



Vývodné cesty močové - horní
� systém primárních a 
sekundárních kalichů –
zanořeno v parenchymu 
ledviny

� pánvička ledvinná –
dorsálně od cévního 
svazku, ve výši L2

� ureter - vede moč z 
ledviny do moč. měchýře 
(peristaltická vlna)



Vývodné cesty 
močové za 

fyziologických podmínek 
jsou obtížně zobrazitelné

… syntopie a 
skeletotopie velmi 

důležitá!!!



Patologické stavy v 
mnoha případech 

umožňují
zobrazení

vývodných cest 
močových



Ureter anatomické vztahy (syntopie)



Ureter (močovod)

� Retroperitoneální průběh po ventr. straně m. 
psoas major

� Tři fyziologická zúžení

- pyeloureterální přechod

- zkřížení s ilickými cévami

- ureterovesikální junkce 

� Antirefluxní ureterovesikální spojení



Patologie moPatologie moččovoduovodu

�� ZdvojenZdvojeníí
�� RozRozššttěěpenpeníí
�� HydroureterHydroureter

�� VrozenýVrozený
�� ZZíískanýskaný

�� Ektopický moEktopický moččovodovod
�� RefluxReflux
�� Stenosa Stenosa –– pooperapooperaččnníí, postiradia, postiradiaččnníí
�� TumoryTumory
�� ÚÚtlak tumorem z okoltlak tumorem z okolíí



Ureterovesikální junkce

� ureterální ústí tvoří dva vrcholy trigona 
moč. měchýře (na obou koncích 
interureterální řasy)

� nejužší místo v průběhu močovodu

� zabraňuje zpětnému toku moči z moč. 
měchýře do močovodu/ ledviny 
(antirefluxní mechanismus)



&
antirefluxní mechanismus

trigonum



VesikoureterVesikoureteráálnlníí refluxreflux



VesikoureterVesikoureteráálnlníí refluxreflux



Zdvojený dut. systZdvojený dut. systéémm



VymezenVymezeníí pojmupojmu
dolndolnéé momoččovovéé cestycesty

�� DolnDolníí cesty mocesty moččovovéé zahrnujzahrnujíí momoččový mový měěchýchýřř a a 
uretruuretru



FunkceFunkce

�� Skladovat a vypuzovat moSkladovat a vypuzovat močč



Močový měchýř a anatomie pánve 
u zeny



Anatomie dna pAnatomie dna páánevnnevníího u muho u mužžee



Močový měchýř

� Dutý orgán o 3 vrstvách hladké svaloviny

� Funkce jímací a vypuzovací

� Uložený v malé pánvi za stydkou kostí

� Inervován jak vegetativním tak somatickým 
nervovým systémem

� Jediný orgán z hladké svaloviny – volně
ovládaný

� Kapacita moč. měchýře 300-450ml

� Vyšší kapacita u žen



� moč. měchýř
extraperitoneálně

� z velké čísti kryt peritoneem 
obsahem dutiny břišní

� z dors. strany naléhající
rektum & semenné váčky

� distálně „nasedající“ na 
prostatu

� laterálně ilické cévy a stěna 
pánevní

Anatomie mužské pánve



Anatomie ženské pánve
� ventrální a z velké části leterální syntopie 
močového měchýře identická s mužem

� dorsálně a kraniálně uloženy vagina & uterus
� septum recto-vaginalis
& vesico-vaginalis

� Douglasův prostor 
nejdistálnější část perit.
dutiny

� anatomická blízkost
vyústění UGT a GIT !!!



CCéévnvníí zasobenzasobeníí malmaléé ppáánvenve



Sono mSono měěchýchýřře a prostatye a prostaty



Fyziologie mFyziologie měěchýchýřřee

�� PlnPlněěn rychlostn rychlostíí 6060--80ml/h80ml/h
�� V noci niV noci nižžšíší diuresadiuresa
�� PPřři 250i 250--300ml nucen300ml nuceníí na mona moččeneníí
�� Regulace mikce Regulace mikce 

�� FrontFrontáálnlníí lalok a limbický systlalok a limbický systéém vyhodnotm vyhodnotíí vhodnost vhodnost 
mikce a pak uvolnmikce a pak uvolněěnníí mikmikččnníího reflexu v oblasti S2ho reflexu v oblasti S2--5, 5, 
Th10Th10--L2L2

�� MikceMikce
�� Relaxace dna pRelaxace dna páánevnnevníího a stah mho a stah měěchýchýřře s kompletne s kompletníím m 
vyprvypráázdzděěnníímm



Patologie mikcePatologie mikce

�� Neschopnost se vymoNeschopnost se vymoččitit
�� Porucha funkce mPorucha funkce měěchýchýřřee

�� PPřřekekáážžka ka –– v hrdle, prostata, striktura uretryv hrdle, prostata, striktura uretry

�� ÚÚnik monik moččii
�� PPřřetetéékkáánníí

�� NedostateNedostateččnost uzavnost uzavííracracíího systho systéémumu

�� Hyperaktivita detrusoruHyperaktivita detrusoru

�� ppíšíšttěěll



Patologie mPatologie měěchýchýřřee

�� TumoryTumory
�� PovrchovPovrchovéé –– nezasahujnezasahujííccíí do svalovdo svalovéé vrstvyvrstvy
�� InvazivnInvazivníí –– infiltrujinfiltrujííccíí svalovinu svalovinu 

�� CystolithiasaCystolithiasa
�� PPřři subvesiki subvesikáálnlníí obstrukciobstrukci

�� VesikoureterVesikoureteráálnlníí refluxreflux
�� DivertiklyDivertikly
�� PPíšíšttěělele
�� InfekceInfekce



CystitCystitíídydy

�� Bakt.pBakt.půůvod vod –– E.coli, Proteus, Pseudomonas, E.coli, Proteus, Pseudomonas, 
Enteroccus, Trichomonas Enteroccus, Trichomonas 

�� Vstup infekce Vstup infekce –– ascendentnascendentníí

�� AkutnAkutníí, subakutn, subakutníí, chronick, chronickéé



Cystitidy Cystitidy -- klinikaklinika

�� PolakisPolakisúúrie (rie (ččastastéé momoččeneníí))

�� DysDysúúrie (bolestivrie (bolestivéé momoččeneníí))

�� Bolest /aBolest /ažž na hrna hrááz, podbz, podbřřiiššekek

�� MoMočč –– skalenskalenáá, krvav, krvavěě zbarvenzbarvenáá /py/pyúúrie, rie, 
hemathematúúrie/rie/

�� Teplota /nemusTeplota /nemusíí//



CystitCystitíídy dy -- diagnostikadiagnostika

�� Klinika Klinika –– anamnanamnéézaza

�� MoMoččový nový náálezlez

�� KutlivaKutlivaččnnéé vyvyšš..



CystitCystitíídy dy –– llééččbaba

�� TeploTeplo

�� TekutinyTekutiny

�� ATBATB

�� AnalgetikaAnalgetika

�� PodpornPodpornáá llééččbaba



ChronickChronickéé cystitcystitíídydy

�� ZZáávavažžný terapeutický problný terapeutický probléémm

�� DgDg--klinickklinickéé vyvyšš, cystoskopie, biopsie, cystoskopie, biopsie

�� Terapie Terapie –– obtobtíížžnnáá ATB, výplacy, steroidy, ATB, výplacy, steroidy, 
dilatace modilatace močč.m.měěchýchýřře v narkose, cystektomie, e v narkose, cystektomie, 
nnááhrada kapacity mohrada kapacity močč mměěchýchýřře /radiocystite /radiocystitíídy, dy, 
intersticiintersticiáálnlníí cystitcystitíída/da/



NNáádory modory močč.m.měěchýchýřřee

�� PovrchovPovrchovéé

�� InfiltrativnInfiltrativníí

�� Papilomy, karcinomy z Papilomy, karcinomy z 
ppřřech.epitelu,epidermoidný, malobuech.epitelu,epidermoidný, malobuňňkovýkový

�� Diagnostika Diagnostika –– klinika, sonografie, klinika, sonografie, 
urgorafie,cystokopie, CT,biopsie, cytologieurgorafie,cystokopie, CT,biopsie, cytologie



Tumor m.mTumor m.měěchýchýřře na IVUe na IVU



NNáádory modory močč.m.měěchýchýřřee

�� TerapieTerapie

�� PovrchovPovrchovéé –– TURPTURP

�� InvasivnInvasivníí -- cystektomiecystektomie



TUR moTUR močč.m.měěchýchýřřee
(transuretr(transuretráálnlníí resekce)resekce)









ProstataProstata

�� ŽŽllááza produkujza produkujííccíí sekrsekréét t –– frakce ejakulfrakce ejakuláátutu

�� 4 x 3,5 x 1.5 cm4 x 3,5 x 1.5 cm

�� 2 laloky2 laloky

�� TuboalveolTuboalveoláárnrníí žžlláázy a stromazy a stroma







OnemocnOnemocněěnníí prostatyprostaty

�� Hyperplasie prostatyHyperplasie prostaty

�� Karcinom prostatyKarcinom prostaty

�� ProstatitProstatitíídydy



ProstatitProstatitíídydy

�� AkutnAkutníí
�� Infekce kanInfekce kanáálky, hematoglky, hematogéénnnněě, lymfog, lymfogéénnnněě
�� PPřřííznaky celkovznaky celkovéé –– horehoreččka, tka, třřesavkaesavka
�� PPřřííznaky lokznaky lokáálnlníí –– bolesti perinea, dysbolesti perinea, dysúúrie, rie, 
tenesmy, pytenesmy, pyúúrie rie –– termintermináálnlníí

�� Dg  moDg  močč, kultivace po mas, kultivace po masáážži, palpace, klinikai, palpace, klinika
�� Terapie Terapie –– atb, tekutiny, analg, atb, tekutiny, analg, 



ProstatitidyProstatitidy

�� ChronickChronickéé
�� DysDysúúrie, poruchy erekce, bolesti na hrrie, poruchy erekce, bolesti na hráázi, v zi, v 
kkřříížžíích, hnis.výtok, teploty, malch, hnis.výtok, teploty, maláátnost,tnost,

�� Dg. Dg. –– indagaindagaččnnéé vyvyšš-- tuhtuháá prostata, prostatický prostata, prostatický 
sekrsekréét, kultivace t, kultivace –– chlamýdie, mykoplasmachlamýdie, mykoplasma

�� TerapieTerapie--atb dlouhodobatb dlouhodoběě,mas,masáážže prostaty,teplo, e prostaty,teplo, 
dietndietníí rerežžim, sanace fokusim, sanace fokusůů, balneoterapie, , balneoterapie, 
psychofarmakpsychofarmakáá



HyperplHyperpláázie prostatyzie prostaty



HyperplHyperpláázie prostatyzie prostaty

�� HormonHormonáálnlníí etiologieetiologie

�� 3 st3 stáádia dia –– kompenzakompenzaččnníí, , ččáástesteččnnéé kompenzace a kompenzace a 
dekompenzacedekompenzace



HyperplHyperpláázie prostatyzie prostaty

�� PPřřííznaky znaky –– retardace, dysretardace, dysúúrie, polakisrie, polakisúúrie, rie, 
nyktnyktúúrie, hematrie, hematúúrie, retence morie, retence moččii

�� VyVyšš-- anamnanamnééza, vyza, vyšš.per rectum, PSA, fPSA, .per rectum, PSA, fPSA, 
uroflowmetria, punkce prostaty,uroflowmetria, punkce prostaty,

�� SonografieSonografie

�� IVUIVU







Hy prostatae na IVUHy prostatae na IVU





HyperplHyperpláázie prostatyzie prostaty
TerapieTerapie

�� SledovSledováánníí

�� MedikamentoznMedikamentozníí terapieterapie

�� EndoskopickEndoskopickáá llééččba ba ––TURPTURP

�� OtevOtevřřenenáá operaceoperace



TURPTURP





TransvesikTransvesikáálnlníí prostatektomieprostatektomie



Karcinom prostatyKarcinom prostaty

�� RRůůst na periferii st na periferii žžlláázyzy

�� RRůůzny stupezny stupeňň malignity malignity –– diferenciacediferenciace

�� VyVyšš.per rectum, psa, fpsa, TRUS biopsie.per rectum, psa, fpsa, TRUS biopsie





Karcinom prostatyKarcinom prostaty
terapieterapie

�� SledovSledováánníí

�� RadikRadikáálnlníí prostatektomieprostatektomie

�� RRáádioterapiedioterapie

�� HormonHormonáálnlníí manipulace /antiandrogmanipulace /antiandrogéény, LH ny, LH 
RH analogy, orchiektomie/RH analogy, orchiektomie/

�� ChemoterapieChemoterapie

�� SymptomatickSymptomatickáá terapie /analg, turp/terapie /analg, turp/



RadikRadikáálnlníí prostatektomieprostatektomie



PerinePerineáálnlníí radikradikáálnlníí prostatektomieprostatektomie



Da VinciDa Vinci



Obstrukce dolnObstrukce dolníích cest moch cest moččovýchových

�� Strictura uretryStrictura uretry

�� Hyperplasie prostatyHyperplasie prostaty

�� Sklerosa hrdla m.mSklerosa hrdla m.měěchýchýřřee

�� GynekologickGynekologickéé tumorytumory



Urethra a
zevní genitál

� čtyři části urethry 

- penilní

- bulbární

- membranosní

- prostatická



Zadní urethra
(prostatická, membranosózní a bulbární)

� hrdlo moč. měchýře – funkce 
vnitřního svěrače

� vyústění semenných cest v 
prostatické uretře

� příčně pruhovaný sfincter –
membranosní urethra

� bulbární urethra – vstup 
urethry do spongiosního tělesa



� navazuje na bulbární
urethru

� uzavřena spongiosním 
tělesem…přechází do 
glandu (glandulární)

� preterminální rozšíření
fossa navicularis

� terminální zúžení zevní
meatus

Přední urethra
(penilní / pendulující)



Patologie muPatologie mužžskskéé uretryuretry

�� StricturyStrictury

�� UretritidyUretritidy

�� Divertikl uretryDivertikl uretry

�� PPíšíšttěěl uretryl uretry

�� HypospadieHypospadie
�� VyVyúúststěěnníí uretry na spodnuretry na spodníí stranstraněě penisu v rpenisu v růůznznéé
vzdvzdáálenosti od glans penislenosti od glans penis

�� ChlopeChlopeňň zadnzadníí uretryuretry



MoMoččovováá trubice trubice žženyeny

�� DDéélka 3lka 3--4 cm4 cm

�� ŠíŠířře cca 7e cca 7--8mm8mm

�� Sliznice uretry citlivSliznice uretry citliváá na hormonna hormonáálnlníí zmzměěnyny

�� UloUložžena na pena na přřednedníí popošševnevníí ststěěnněě



Patologie Patologie žženskenskéé uretryuretry

�� StricturaStrictura
�� ZZůžůženina v oblasti zenenina v oblasti zeníího ho úúststíí

�� Prolaps uretrProlaps uretráálnlníí sliznicesliznice



Striktura uretryStriktura uretry



Strictura uretryStrictura uretry



Penis 

� Průměrný penis 12,7-15cm

� 95% mužů v intervalu 10,7-19,1cm

� Velikost penisu (topořivých těles) se začíná
měnit s pubertou vlivem TST vs. předkožka 
roste od narození vlivem STH

� Odchylka > 2,5SD pod průměr …
mikropenis (<7cm = délka nedostatečná pro 
intravaginální koitus)



Stavba penisu

� topořivá tělesa 

- párová kavernosní
fixována k dolním 
raménkům stydké kosti, 
v proximální části 
oddělena 
interkavernosním septem

- spongiosní obalující
urethru, zakončené
glandem



Délka penisu v populaci

1in = 2,54cm
6in = 15,24cm



Nemoci penisuNemoci penisu

�� FimFimóózaza

�� NNáádory penisu /benigndory penisu /benigníí, malign, maligníí//

�� PriapismusPriapismus

�� Induratio penis plasticaInduratio penis plastica





Varlata (testes)

� Dospělý muž fyziologické

rozmezí velikosti 14-35cm3

� Po pubertě se velikost zvětšuje až o 500% 
(5x2x3cm)

� Výpočet objemu elipsoidu (4/3 ̟ ×
(délka/2) × (šířka/2) × (hloubka/2)

� Velikost… jeden z hlavních parametrů
spermiogeneze



Nemoci varlatNemoci varlat

�� ZZáánněětt

�� HydrokHydrokéélala

�� VarikokVarikokéélala

�� Torsio testisTorsio testis

�� Retentio testisRetentio testis

�� NNáádorydory













NNáádory varlatdory varlat

�� Faktory Faktory –– atrofie, nesestouplatrofie, nesestoupléé varle, hormonvarle, hormonáálnlníí
faktory, faktory, úúrazu, vyrazu, vyššíšší teplota teplota –– prpráádlodlo

�� Maximum 20Maximum 20--34let34let

�� --seminseminóómy, nmy, náádory dory žžloutkovloutkovéého vaku, ho vaku, 
embrynembrynáálnlníí ca, teratca, teratóóm, chorioca, kombinacem, chorioca, kombinace



NNáádory varlat dory varlat 
diagnostikadiagnostika

�� Klinika Klinika –– nebolestivnebolestivéé zvzvěěttššeneníí, , „„ttěžěžkkéé varlevarle““, , 
bolesti, pbolesti, přřííznaky z mts, gynekomastiaznaky z mts, gynekomastia

�� PalpaPalpaččnnéé vyvyšš, sonografie, ct , sonografie, ct –– mts, lymfografiemts, lymfografie



NNáádory varlat dory varlat 
terapieterapie

�� Orchiektomie inguinOrchiektomie inguináálnlníím pm přřistupemistupem

�� RRáádioterapiedioterapie

�� ChemoterapieChemoterapie

�� LymfadenektomieLymfadenektomie



UrolitiUrolitiáázaza



UrolitiUrolitiáázaza

�� PPřřííččiny iny –– ppřřííjem tekutin, podnebjem tekutin, podnebíí, , 

slosložženeníí stravy /stravy /žživoivočč.b.bíílkoviny/lkoviny/

fyz. aktivitafyz. aktivita

anomanomáálie molie močč.syst.systéémumu

metabolickmetabolickéé onemocnonemocněěnníí

SloSložženeníí –– kalciumoxalkalciumoxaláát, kalciumfosft, kalciumfosfáát, whedelit, t, whedelit, 
ururáát, xantt, xantíín, cystn, cystíínn



UrolitiUrolitiááza za -- diagnostikadiagnostika

�� AnamnAnamnééza /bolest, hematza /bolest, hematúúrie, pyrie, pyúúrie/rie/

�� NNáález v molez v moččii

�� SonografieSonografie

�� Rtg vyRtg vyšš –– nativnnativníí snsníímek, vylumek, vyluččovacovacíí urografieurografie

�� VzestupnVzestupnáá ureteropyelografieureteropyelografie

�� CT /spirCT /spiráálnlníí//



UrolitiUrolitiáázaza

�� NefrolitiNefrolitiáázaza

�� PyelolitiPyelolitiáázaza

�� UreterolitiUreterolitiáázaza

�� CystolitiCystolitiáázaza

�� uretrolitiuretrolitiáázaza



SonografieSonografie



UrografieUrografie



IVUIVU



VzestupnVzestupnáá ureteropyelografieureteropyelografie



CTCT



UrolitiUrolitiáázaza
terapieterapie

�� OtevOtevřřenenéé operace operace –– jen 5%jen 5%

�� EndoskopickEndoskopickéé výkony /Perkutvýkony /Perkutáánnnníí extrakce, extrakce, 
ureteroskopie, cystoskopie/ureteroskopie, cystoskopie/

�� LaparoskopieLaparoskopie

�� ESWL /LERV/ESWL /LERV/

�� DisoluceDisoluce

�� KonzervativnKonzervativníí postuppostup-- spont. odchodspont. odchod



PEKPEK



UreteroskopieUreteroskopie



UreterUreteráálnlníí stentstent



cystoskopiecystoskopie





ESWLESWL



Děkuji za pozornost


