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Prostata

• Prostata je mužská žláza velikosti kaštanu
• Skrze prostatu prochází močová trubice 

(prostatická uretra)
• Prostata je uložená mezi močovým 

měchýřem a močovým svěračem. 
• Prostata těsně souvisí s hrdlem močového 

měchýře a zadníčást spolu se semennými 
váčky přiléhá k rektu (konečníku). 



Prostata



Prostata

• V oblasti prostaty v místě zvanémcoliculus 
seminalis je vyústění chámovodů do močové
trubice. 

• Prostata obsahuje asi 50-60 drobných žlázek, 
které produkují tekutinu tvořící asi 30% objemu 
spermatu. 

• Růst prostaty je ovlivňován zejména pohlavními 
hormony (testosteron, estrogeny) a také
růstovými faktory.



Prostata



Operace prostaty

• Otevřené

• Endoskopické

• Laparaskopické a extraperitoneoskopické

• Roboticky asistované



Indikace operační léčby prostaty

• Benigní hyperplázie prostaty

• Karcinom prostaty



Benigní hyperplázie prostaty

• Benigní hyperplázie prostaty (BHP) je 
onemocnění mužů, které v důsledku 
nezhoubného zvětšení prostaty vede k 
obtížím s močením 

• Výskyt benigní hyperplazie prostaty se 
zvyšuje s věkem mužů. Zatímco ve věku 
60 let trpí BHP až 50% mužů, ve věku 80 
let touto chorobou trpí téměř 100% mužů



Benigní hyperplázie prostaty

• oddálený začátek 
močení

• slabý a pomalý proud 
moči

• namáhavé, obtížné
močení

• prodloužené močení

• přerušované močen 

• naléhavé nucení na 
močení(urgence)

• časté nucení ve dne 
(polakisurie)

• časté močení v nocí
(nykturie)



Benigní hyperplázie prostaty
Indikace operace

• Recidivující močová retence 
(alespoň jeden pokus 
odstranění močového katétru)

• Recidivující makroskopická
hematurie způsobená BPE

• Renální selhání způsobené
BPO

• Cystolitiáza způsobená BPO

• Rekurentní močová infekce 
způsobená BPO

• Velký divertikl měchýře

• Postmikční reziduum > 100 ml

• Zesílení detruzoru> 10 mm

• Hematurie

• IPSS 20-35

• Požadavek pacienta na 
zlepšení symptomů po   
selhání farmakoterapie



Endoskopická operace pro BHP



Transvesikální prostatektomie 
pro BHP



Millinova retropubická
prostatektomie



Prevesikální extraperitoneální
prostor



Millinova retropubická
prostatektomie



Laparoskopická operace pro 
BHP

• Extraperiotoneoskopie

• Millinova operace



Karcinom prostaty

• Výskyt cca 100:100 000 mužů

• Nejčastější tumor u mužů

• Dignostikován na základě biopsie 
(indikována při zvýšení PSA či 
abnormálním nálezu per rectum)

• Lokalizovaný karcinom prostaty je 
indikován k radikální léčbě



Karcinom prostaty
Operační přístupy

• Otevřený
– Retropubické
– Perineální

• Laparoskopické
– Extraperitoneoskopie
– Laparoskopie

– Ascendentní
– Descendentní

• Roboticky asistované



Roboticky asistovaná
laproskopická operace







Extraperitoneální přístup















Preparát prostaty



Anatomie neuro-vaskulárních 
svazků



Přístupy při nervy šetřící
technice


