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TURPTURP

�� TTransrans

�� UUretrretráálnlníí

�� RResekceesekce

�� PProstaty rostaty 



Symptomy hyperplasie prostatySymptomy hyperplasie prostaty

�� OslabenOslabeníí proudu  moproudu  moččee

�� NoNoččnníí momoččeneníí -- nykturienykturie

�� NucenNuceníí na  mona  moččeneníí -- urgenceurgence

�� PPřřerueruššovanovanéé momoččeneníí

�� TlaTlaččeneníí na mona moččeneníí

�� Pocit nedomoPocit nedomoččeneníí -- residuumresiduum

�� ČČastastéé momoččeneníí -- polakisuriepolakisurie



Diagnostika hyperplasie  prostaty Diagnostika hyperplasie  prostaty 

�� VyVyššetetřřeneníí per  per  rectumrectum

�� UltrazvukovUltrazvukovéé vyvyššetetřřeneníí prostatyprostaty

�� UltrazvukovUltrazvukovéé stanovenstanoveníí postmikpostmikččnnííhoho residuaresidua

�� PSA  PSA  -- prostatický  specifický  antigen prostatický  specifický  antigen 

�� UroflowmetrieUroflowmetrie

�� UrodynamickUrodynamickéé vyvyššetetřřeneníí



TURPTURP

�� VyVyššetetřřeneníí momočče  e  -- kultivace  mokultivace  močče  pe  přřed  ed  
kakažždým  TURP !!!dým  TURP !!!



DiferenciDiferenciáálnlníí diagnostika   BPHdiagnostika   BPH

�� KarcinomKarcinom

�� ChronickChronickáá prostatitidaprostatitida

�� CystolithiasaCystolithiasa

�� NNáádory  modory  moččovovéého  mho  měěchýchýřřee

�� Striktury  moStriktury  moččovovéé trubicetrubice

�� CaveCave -- diabetes  diabetes  mellitusmellitus ,  RS,  RS



LLééččba  hyperplasie  prostatyba  hyperplasie  prostaty

�� LLééččba  chirurgickba  chirurgickáá
�� TransvesikTransvesikáálnlníí prostataektomieprostataektomie

�� TransureterTransureteráálnlníí prostatektomie  prostatektomie  -- TURP , TUPETURP , TUPE

�� TransuretrTransuretráálnlníí incise  prostatyincise  prostaty



LLééččba  hyperplasie  prostatyba  hyperplasie  prostaty

�� LLééččba alternativnba alternativníí
�� FarmakologickFarmakologickáá

�� FyzikFyzikáálnlníí -- hypertemiehypertemie a  termoterapiea  termoterapie
-- LASER , dalLASER , dalšíší



AnatomickAnatomickéé vztahy  prostaty vztahy  prostaty 



Hyperplasie  prostatyHyperplasie  prostaty



Anatomie muAnatomie mužžskskéé ppáánvenve

moč. měchýř

extraperitoneálně

z velké části kryt peritoneem

obsahem dutiny břišní

z dors. strany naléhající

rektum & semenné váčky

distálně „nasedající“ na 

prostatu

laterálně ilické cévy a stěna 

pánevní



Indikace  k  TURPIndikace  k  TURP

�� Hyperplasie  prostaty  Hyperplasie  prostaty  
�� OdstranOdstraněěnníí tktkáánněě prostaty  prostaty  -- desobstrukcedesobstrukce

�� RecidivujRecidivujííccíí IMC IMC 

�� CystlithiasaCystlithiasa

�� MakrohematurieMakrohematurie z  prostatyz  prostaty

�� RenRenáálnlníí insuficience insuficience 

�� Ca  prostaty Ca  prostaty 
�� OdstranOdstraněěnníí ččáásti  sti  karcinonukarcinonu -- paliativnpaliativníí výkon výkon 



Technika  TURPTechnika  TURP

�� PPřřííprava prava instrumentinstrumentááriaria a  operaa  operaččnníího poleho pole

�� ZavedenZavedeníí resektoskopuresektoskopu

�� ProvedenProvedeníí cystokopiecystokopie

�� Resekce  nejdResekce  nejdřřííve  hrdla ve  hrdla 

�� Resekce  postrannResekce  postranníích  lalokch  lalokůů prostaty prostaty 

�� Výplach  Výplach  řříízkzkůů

�� PePeččlivliváá hemosthemostáázaza elektrokoagulacelektrokoagulacíí



Technika  TURP Technika  TURP 



Technika  TURPTechnika  TURP



Technika  TURPTechnika  TURP

�� EndoresektorEndoresektor



Technika  TURPTechnika  TURP

�� Pohled  po  zavedenPohled  po  zavedeníí endoskopu  endoskopu  
�� PostrannPostranníí laloky  a  laloky  a  seminsemináálnlníí lolikuluslolikulus



Technika  TURPTechnika  TURP

�� ČČáástesteččnněě zresekovanzresekovanáá prostata  a  pohled  do  prostata  a  pohled  do  
momoččovovéého  mho  měěchýchýřře  e  -- zpzpůůsob  dle  Sternasob  dle  Sterna



Technika  TURPTechnika  TURP

�� Výsledný  efekt  Výsledný  efekt  -- vyplvyplááchnutchnutéé řříízky  prostatyzky  prostaty



Technika  TURPTechnika  TURP

�� Resekce  Resekce  řříízku  prostaty zku  prostaty 



Technika  TURPTechnika  TURP

�� Resekce  prostaty  do  Resekce  prostaty  do  kavitykavity



Technika  TURPTechnika  TURP



Technika  TURPTechnika  TURP

�� Po  operaci  je  zaveden PK Po  operaci  je  zaveden PK 
�� 2 2 -- cestnýcestný

�� 3 3 -- cestnýcestný

�� Balonek  je  umBalonek  je  umííststěěn  na  svodn  na  svod
�� v  mov  moččovovéém  mm  měěchýchýřřii

�� v lv lůžůžku  prostaty ku  prostaty 



Komplikace  TURP Komplikace  TURP 

�� KrvKrváácenceníí

�� TUR  syndromTUR  syndrom

�� InkontinenceInkontinence momoččee

�� ImpotenceImpotence

�� RetrogrRetrográádndníí ejakulaceejakulace

�� Striktura  moStriktura  moččovovéé trubicetrubice



TUR  syndrom TUR  syndrom 

� hypervolemicko-hypotonický syndrom
Příznaky  - vzestup  TK

- bradykardie
- nausea, zvracení
- neklid pacienta
- diluční hyponatremie
- hemolýza
- hyperbilirubinémie



TUR  syndrom TUR  syndrom 

� Prevence  - tlak v močovém měchýři by měl 
během celého výkonu být nižší než 40 cm 
vodního sloupce

� Použití izotonických  roztoků



PooperaPooperaččnníí ppééčče e 

�� Aplikace  ATB   do  extrakce  PK Aplikace  ATB   do  extrakce  PK 

�� PPééčče  o  ste  o  stáálou  prlou  průůchodnost  PK chodnost  PK 

�� Prevence  embolie  Prevence  embolie  -- nníízkomolekulzkomolekuláárnrníí
heparinyhepariny

�� MonitoraceMonitorace KO  a   biochemieKO  a   biochemie



DDěěkuji  za  pozornostkuji  za  pozornost


