OPERACE ZÚŽENINY MOČOVÉ TRUBICE
URETROPLASTIKY

Vážený pane, vážení rodiče,
pro léčbu zúženin močové trubice se používá několik typů operací. Cílem těchto
metod je odstranění méněcenné tkáně močové trubice ,obnovení souvislosti močové trubice
ve zdravé tkáni nebo náhrada odstraněné tkáně lalokovou plastikou (například lalokem
z předkožky). Někdy je k dotvoření močové trubice potřeba využít štěp z kůže či sliznice
vnitřní strany tváře nebo dolního rtu, sliznice močového měchýře, kůže genitálu nebo kůže
z oblastí mimo genitál (např. paže) . U neobřezaných pacientů je nejvhodnějším materiálem
pro stopkatý lalok k překlenutí defektu močové trubice kůže z předkožky.
Uretroplastika je vysoce specializovaný urologický výkon. V předoperační přípravě
dbáme na vyléčení případné močové infekce a v den operace zahajujeme preventivní
antimikrobiální léčbu i u nemocných se sterilní močí.V některých případech zakládáme 2 až 3
měsíce před operací dočasný vývod z močového měchýře přes stěnu břišní, tak zvanou
epicystostomii, abychom mohli správně posoudit rozsah zajizvení močové trubice.
Operace probíhá ve většině případů v gynekologické poloze na zádech v celkové nebo
svodné anestézii. Kožní incize je prováděna v oblasti penisu a hráze. Při uretroplastikách
používáme k šití vstřebatelný materiál.U některých závažnějších zúženin je potřeba operovat
ve dvou dobách (dvě operace).
Po operaci bývá do močové trubice zaveden drén nebo katétr, který ponecháváme
nejméně 14 dnů.

Komplikace :
Nejčastějšími komplikacemi jsou píštěle, které se jen výjimečně uzavřou samy.
Většinou je potřeba je v časovém odstupu 3 až 6 měsíců ošetřit a přešít. Někdy se štěp
nepřihojí celý, pak je nutno počkat na dokončení hojení z okrajů defektu. Přibližně v 5 až
10% se vyvine opakovaná zúženina, která vyžaduje další výkon na močové trubici
s odstupem času. Mezi vzácnější komplikace patří poruchy udržení moči (kontinence) po
operaci zúženin v zadní části močové trubice, zakřivení penisu při erekci nebo porucha erekce
(topoření penisu).
V pooperačním období si nemocný nesmí sedat na operovanou oblast. Buď leží nebo
chodí, vstává tak, aby si operovanou oblast nepřisedával.

