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UreteroskopieUreteroskopie

UmoUmožňžňuje  nahluje  nahlíížžet  do  moet  do  moččovodovodůů

UmoUmožňžňuje  provuje  prováádděět  diagnostickt  diagnostickéé nebo nebo 

terapeutickterapeutickéé výkony  v movýkony  v moččovodechovodech

VVšše de dííky  zdokonalenky  zdokonaleníí technologických  motechnologických  možžnostnostíí



AnatomickAnatomickéé poznpoznáámkymky

�� 3  z3  zúúžženeníí momoččovoduovodu

�� UreterovesikUreterovesikáálnlníí junkcejunkce

�� KKřříížženeníí ilickýchilických ccéévv

�� PyeloureterPyeloureteráálnlníí ppřřechodechod



VesikoureterVesikoureteráálnlníí spojenspojeníí



AnatomickAnatomickéé poznpoznáámkymky

�� Uretery  jsou  uloUretery  jsou  uložženy  eny  retroperitoneretroperitoneáálnlněě

�� TenkostTenkostěěnnnnéé struktury prstruktury průůmměěru 12 CHru 12 CH



Indikace  Indikace  ureteroskopieureteroskopie

�� 95 % odstran95 % odstraněěnníí ureterolithiasyureterolithiasy

�� 5 %  ostatn5 %  ostatníí

�� stenosy  mostenosy  moččovodovodůů

�� odstranodstraněěnníí papilpapiláárnrníích  nch  náádordorůů momoččovodovodůů

�� diagnostickdiagnostickéé výkonyvýkony



ureteroskopyureteroskopy

�� SemirigidnSemirigidníí

�� FlexibilnFlexibilníí



SemirigidnSemirigidníí ureteroskopieureteroskopie

�� PrvnPrvníí generace vgenerace věěttšíší prprůůmměěr 11r 11--13 CH13 CH

�� DalDalšíší generace zmengenerace zmenššeneníí prprůůmměěru 6ru 6--9 CH9 CH

�� ZavedenZavedeníí vlvlááknitknitéé optikyoptiky

�� OddOdděělenleníí pracovnpracovníího kanho kanáálu od irigalu od irigaččnnííhoho



FlexibilnFlexibilníí ureteroskopieureteroskopie

�� ZdokonalenZdokonaleníí vlvlááknitknitéé optikyoptiky

�� AktivnAktivníí ohýbacohýbacíí mechanismusmechanismus

360 stup360 stupňůňů

�� MoMožžnost  dosnost  dosááhnout   do  vzdhnout   do  vzdáálených  mlených  mííst st 

renrenáálnlnííhoho sbsběěrnrnéého  systho  systéémumu



FlexibilnFlexibilníí ureteroskopieureteroskopie

Pozice  operatPozice  operatéérara



Technika  Technika  -- semirigidnsemirigidníí

�� Poloha  Poloha  litotomicklitotomickáá

�� VVžždy aplikace dy aplikace lumbrikalumbrikaččnnííhoho gelugelu

�� ProvProváádděěna pod pna pod přříímou zrakovou kontroloumou zrakovou kontrolou

�� Identifikace  Identifikace  ureterureteráálnlnííchch úúststíí

�� ZavedenZavedeníí nnáástroje  do mostroje  do moččovodu               s  ovodu               s  

pomocpomocíí vodivodiččee

�� Pokud nelze  Pokud nelze  -- dilatacedilatace úúststíí dilatdilatáátorytory



ŘŘeeššeneníí ureterolithiasyureterolithiasy

CCíílem je lokalizace  konkrementu  a jeho :lem je lokalizace  konkrementu  a jeho :

Extrakce  Extrakce  -- vyjmutvyjmutíí pomocpomocíí klekleššttíí nebo nebo DormiovaDormiova kokošíšíkuku

Desintegrace Desintegrace –– zmenzmenššeneníí objemu  kamene  na  menobjemu  kamene  na  menšíší
fragmenty  a  jejich  extrakcefragmenty  a  jejich  extrakce

-- balistickbalistickáá litotrypselitotrypse

-- laserovlaserováá litotrypselitotrypse



ŘŘeeššeneníí ureterolithiasyureterolithiasy

�� Konkrement  v  moKonkrement  v  moččovoduovodu



�� LitotripseLitotripse -- zavedenzavedeníí pigpig--tailutailu a  PKa  PK

�� ExtraceExtrace konkrementu volnkonkrementu volněě -- bez bez pigtailupigtailu

�� ATB terapieATB terapie

ne    :  extrakce  menne    :  extrakce  menšíšího  konkrementu ho  konkrementu 

ano  :  poranano  :  poraněěnníí sliznicesliznice

litotrypselitotrypse

infekce   infekce   

ŘŘeeššeneníí ureterolithiasyureterolithiasy



UreterolithiasaUreterolithiasa

�� Konkrement  se  zavedenou  cKonkrement  se  zavedenou  céévkou v  vkou v  

momoččovoduovodu



UreterolithiasaUreterolithiasa

�� Extrakce  konkrementu  Extrakce  konkrementu  DormiaDormia kokošíšíkem kem 



UreteroUreteroůůothiasaothiasa

�� RigidnRigidníí ureteroskopieureteroskopie



UreterolithisaUreterolithisa

�� FlexibilnFlexibilníí uereteroskopieuereteroskopie



NNáádory    HMCdory    HMC

RelativnRelativněě vzvzáácncnéé

NejNejččastastěějjšíší ppřřííznaky  znaky  -- hematurie  a  hematurie  a  hydronefrosahydronefrosa

Diagnostika   Diagnostika   -- RTG  vyRTG  vyššetetřřeneníí

-- URSURS

Terapie  Terapie  -- dle  lokalizace a rozsahudle  lokalizace a rozsahu



ChirurgickChirurgickáá terapie  terapie  

�� NUE  NUE  -- nefroureteroektomienefroureteroektomie

�� Resekce  moResekce  moččovoduovodu

�� LokLokáálnlníí ooššetetřřeneníí -- endoskopicky endoskopicky –– povrchovpovrchovéé

tumorytumory



OdstranOdstraněěnníí papilpapiláárnrníích  nch  náádordorůů
momoččovodovodůů endoskopickyendoskopicky

Zástupce - MPT13.lnk



Stenosy  moStenosy  moččovodovodůů

�� PatologickPatologickéé zzůžůženeníí momoččovodovodůů, kter, kteréé vede  ke  vede  ke  

zhorzhorššenenéému  odtoku  momu  odtoku  moččee

�� NNáásledek  sledek  -- hydronefrosahydronefrosa

-- redukce  aredukce  ažž afunkceafunkce tvorby  motvorby  moččee



Stenosy  moStenosy  moččovodovodůů

�� Diagnostika   Diagnostika   -- RTG vyRTG vyššetetřřeneníí

-- ureteroskopieureteroskopie



�� PPřřííččiny  iny  -- traumata  traumata  

-- infekceinfekce

-- stavy  po operacstavy  po operacíích v okolch v okolíí momoččovodovodůů

-- stavy  po  radioterapiistavy  po  radioterapii

-- vrozenvrozenéé

Stenosy  moStenosy  moččovodovodůů



Stenosy  moStenosy  moččovodovodůů -- terapieterapie

�� ChirurgickChirurgickéé otevotevřřenenéé výkony  výkony  -- plastiky,   plastiky,   

resekceresekce

�� EndoskopickEndoskopickéé operace  operace  -- protprotěěttíí pomocpomocíí

laserulaseru



DDěěkuji  za  pozornostkuji  za  pozornost


