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MoMoččový  mový  měěchýchýřř –– transuretrtransuretráálnlníí
operaceoperace

�� IndikaceIndikace

�� NNáádory  mdory  měěchýchýřřee

�� CystolithiasaCystolithiasa

�� VUR  VUR  -- vesikouretervesikoureteráálnlníí refluxreflux

�� UreterokUreterokéélala

�� CizCizíí ttěělesalesa



NNáádory  mdory  měěchýchýřřee

�� NejNejččastastěějjšíší nnáádory modory moččovovéého ho úústrojstrojíí
� Podílejí se  více než 3  procenty na 

úmrtích pro nádorové onemocnění



Diagnostika  nDiagnostika  náádordorůů mměěchýchýřřee

�� CystoskopieCystoskopie

�� RTG   vyRTG   vyššetetřřeneníí

�� SonografieSonografie



Cystoskopický  nCystoskopický  náález nlez náádoru doru 
mměěchýchýřřee



CystokopickýCystokopický nnáález nlez náádoru  doru  
mměěchýchýřřee



NNáález  tumoru  mlez  tumoru  měěchýchýřře na  IVUe na  IVU



NNáádory  mdory  měěchýchýřřee

�� CCíílem  operace  je  odstranlem  operace  je  odstraněěnníí nnáádoru doru --
pokud to  lze pokud to  lze -- a  ura  urččeneníí jeho  jeho  šíšířřeneníí ve  ve  
ststěěnněě mměěchýchýřřee



Vztah tumoru  ke  stVztah tumoru  ke  stěěnněě mměěchýchýřřee



Technika  TURTechnika  TUR--MM

�� ZavedenZavedeníí nnáástroje  do  mstroje  do  měěchýchýřřee

�� Cystoskopie  Cystoskopie  

�� Resekce  nResekce  náádoru doru 

�� Biopsie  spodiny  a  okrajBiopsie  spodiny  a  okrajůů po  resekcipo  resekci

�� Výplach  Výplach  řříízkzkůů

�� ZavedenZavedeníí PK PK 



EndoskopickEndoskopickáá resekce  resekce  



TUR TUR –– MM
TransuretrTransuretráálnlníí resekce  mresekce  měěchýchýřřee



Komplikace  TURM Komplikace  TURM 

�� KrvKrváácenceníí

�� InfekceInfekce

�� PoranPoraněěnníí momoččovovéé trubicetrubice

�� Perforace stPerforace stěěny  mny  měěchýchýřře  e  
�� IntraperitoneIntraperitoneáálnlníí

�� ExtraperitoneExtraperitoneáálnlníí



Perforace   stPerforace   stěěny  mny  měěchýchýřřee

�� Pokud  podezPokud  podezřřeneníí -- provprovéést st 
cystroradiiografiicystroradiiografii ppřříímo  na operamo  na operaččnníím  m  
stole stole 

�� ExtraperitoneExtraperitoneáálnlníí -- ponechat  dponechat  dééle nele nežž
obvykle  PK  bez dalobvykle  PK  bez dalšíší otevotevřřenenéé reviserevise

�� IntraperitoneIntraperitoneáálnlníí -- revise dutiny  brevise dutiny  břřiiššnníí
suturasutura mměěchýchýřře a  e a  peritoneaperitonea , kontrola  , kontrola  
poranporaněěnníí okolokolíí, dren, drenáážž



CystolithiasaCystolithiasa

�� NNáález  konkrementlez  konkrementůů v  mv  měěchýchýřřii

�� Diagnostika  stejnDiagnostika  stejnáá jako  u  tumorujako  u  tumoru

�� Pokud  konkrement  malý  Pokud  konkrement  malý  -- extrakceextrakce

�� Pokud  konkrement  velký  Pokud  konkrement  velký  -- desintegracedesintegrace



CystolithiasaCystolithiasa

�� K  desintegraci  konkrementK  desintegraci  konkrementůů slousloužžíí ::

�� mechanické litotryptory
� elektrohydraulické litotryptory
� ultrazvuková litotrypse
� balistická litotrypse
� laserová litotrypse



CystolithiasaCystolithiasa

�� Desintegrace  konkrementu  obvykle           Desintegrace  konkrementu  obvykle           
zdlouhavzdlouhaváá

�� Je  rovnJe  rovněžěž obvykle  spojena  s  krvobvykle  spojena  s  krváácenceníím m 
ze stze stěěny ny mechýmechýřřee

�� VznikVznikáá v  infekv  infekččnníím prostm prostřřededíí a   pa   přři  i  
nedokonalnedokonaléé evakuaci  moevakuaci  močče  z  me  z  měěchýchýřře    e    
/  v/  vžždy  tedy  pdy  tedy  páátrat po  ptrat po  přřííččininěě !! /!! /



VUR  VUR  -- vesikouretervesikoureteráálnlníí refluxreflux

� Vezikoureterální reflux (VUR) je stav kdy 
moč v důsledku inkompetence
ureterovesikální junkce m ůže pronikat z 
močového m ěchý ře zpět do mo čovodu .



VUR VUR –– operaoperaččnníí řřeeššeneníí



UreterokUreterokéélala

�� UreterokUreterokéélala je vrozenje vrozenáá vývojovvývojováá vada vada 
dolndolníí ččáásti mosti moččovodu, projevujovodu, projevujííccíí se jeho se jeho 
vyklenutvyklenutíím do mom do moččovovéého mho měěchýchýřře, e, 
ppřříípadnpadněě jinam, napjinam, napřř. do mo. do moččovovéé trubice trubice 
(tzv. (tzv. ektopickektopickáá ureterokureterokéélala). ). 



UreterokUreterokéélala -- RTG   diagnostikaRTG   diagnostika



UreterokUreterokéélala -- terapie terapie 

�� EndoskopickEndoskopickéé protprotěěttíí v  pv  přřííččnnéém  smm  směěruru



CizCizíí ttěělesa lesa 

�� Inserce a extrakce  JJ Inserce a extrakce  JJ stentstentůů, U , U -- ccéévkyvky

TuTužžky a  svky a  svííččkyky



DDěěkuji za  pozornost kuji za  pozornost 

��


