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DolnDolníí momoččovovéé cestycesty

�� momoččový mový měěchýchýřř

�� prostataprostata

�� momoččovováá trubicetrubice



IndikaceIndikace

�� Tumory mTumory měěchýchýřře (T1G3e (T1G3--T4)T4)

�� Tumory prostaty (T1Tumory prostaty (T1--T3)T3)

�� Tumory Tumory uretryuretry

�� UrolithiasaUrolithiasa

�� Striktury Striktury uretryuretry

�� TraumataTraumata

�� VrozenVrozenéé vadyvady



Tumory mTumory měěchýchýřřee

�� CystektomieCystektomie -- cystoprostatektomiecystoprostatektomie,         ,         
cystoprostatouretrektomiecystoprostatouretrektomie, , 

cystouretrektomiecystouretrektomie

�� Derivace moDerivace močče e –– ortotopickortotopickáá

heterotopickheterotopickáá

kontinentnkontinentníí

inkontinentninkontinentníí



CystektomieCystektomie

�� OdstranOdstraněěnníí momoččovovéého mho měěchýchýřřee

�� U muU mužže e –– odstranodstraněěnníí momoččovovéého mho měěchýchýřře, e, 
prostaty prostaty čči i ččáásti prostaty a semenných sti prostaty a semenných 
vvááččkkůů

�� U U žženy eny –– odstranodstraněěnníí momoččovovéého mho měěchýchýřře, e, 
dděělohy, lohy, adnexadnex



Derivace moDerivace moččee

� inkontinentní uretero-ileostomie, 
ureterostomie - Bricker

� kontinentní kontinentní derivace moče 
kontrolované análním svěračem

� rezervoáry s kutánním stomatem
(heterotopické neoveziky)

� ortotopické neoveziky



Příklady heterotopických rezervoárů

� gastrická neovezika - Mitchell

� ileální neovezika - Kock,

� ileocékalní neovezika - Thürhoff

� neovezika z kolon ascendens - Manson



Příklady ortotopických rezervoárů

� gastrická neovezika - Mitchell

� ileální neovezika - Hautmann, Ghoneim
(různé konfigurace exkludovaného ilea ve 
tvaru písmene M, W, S…)

� ileocékální neovezika - Mainz pouch

� neovezika z kolon ascendens - Goldwasser

� sigmoideální neovezika - Reddy



UreteroileostomieUreteroileostomie



SigmaSigma--rectumrectum pouchpouch



Neovezika z pravého tračníku s 
apendikostomií



SigmoidSigmoidáálnlníí ortotopickortotopickáá neovesikaneovesika



UrolithiasaUrolithiasa

�� VelkVelkáá čči vi vííceceččetnetnáá

�� CystolitotomieCystolitotomie



Striktury Striktury uretryuretry

�� UretroplastikyUretroplastiky

�� EndEnd –– to to –– endend plastikyplastiky

�� SubstituSubstituččnníí plastikyplastiky



Striktury Striktury uretryuretry –– endend to to endend
plastikyplastiky

�� KrKráátktkéé strikturystriktury

�� VytVytěěttíí stenotickstenotickééhoho úúseku moseku moččovovéé trubicetrubice

�� SeSeššititíí distdistáálnlnííhoho a proxima proximáálnlníího konce ho konce 
momoččovovéé trubice trubice 



Striktury Striktury uretryuretry –– substitusubstituččnníí
plastikyplastiky

� obnovení průsvitu močové trubice překlenutím 
části obvodu stěny (on-lay), 

� nahrazení zúženého úseku cirkulárně (in-lay) 

� technika volného přenosu štěpu

� lalokové plastiky s využitím různých tkání

� jednodobé uretroplastiky s ostrůvkovými laloky 

� volné přenosy štěpů bukální sliznice

� Novým trendem možnost využití kolagenních 
nebuněčných implantátů



Preparace bulbPreparace bulbáárnrníí uretryuretry na na 
perineuperineu



VentrVentráálnlníí onlayonlay



DorsDorsáálnlníí onlayonlay



OdbOdběěr r bukbukáálnlnííhoho ššttěěpupu



Preparace Preparace bukbukáálnlnííhoho ššttěěpupu



TraumataTraumata

�� Ruptury moRuptury moččovovéého mho měěchýchýřřee

-- NeperforujNeperforujííccíí x perforujx perforujííccíí

-- IntraperitoneIntraperitoneáálnlníí x x extraperitoneextraperitoneáálnlníí

�� Ruptury Ruptury uretryuretry

-- KrytKrytáá x otevx otevřřenenáá

-- ZadnZadníí uretrauretra x px přřednedníí uretrauretra



Terapie u traumatTerapie u traumat

MoMoččový mový měěchýchýřř

-- revize, revize, suturasutura x konservativnx konservativníí postuppostup

UretraUretra

-- revize, revize, suturasutura x odlox odložženenáá revizerevize



VrozenVrozenéé vadyvady

�� ExtrofieExtrofie mměěchýchýřřee

�� HypospadieHypospadie

�� EpispadieEpispadie

Terapie: rekonstrukTerapie: rekonstrukččnníí operace, derivace     operace, derivace     
momočče, e, uretroplastikyuretroplastiky



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost


