1)

2)

Anatomie
• stěna ženské močové
trubice je tvořena sliznicí
a vlákny hladké svaloviny
prostoupené elastickými
vlákny

STENÓZA DISTÁLNÍHO SEGMENTU
ŽENSKÉ MOČOVÉ TRUBICE A JEJÍ
CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ SUBMUKÓZNÍ
LATERÁLNÍ DISTÁLNÍ URETROTOMIÍ

• distální segment je 510mm dlouhý a takřka
kompletně tvořený
kolagenními a fibrózními
vlákny, které přispívají k
uzávěru uretry
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3)

4)

Embryologie

Fibrózní prstenec zmenšující kalibr uretry

• mezi 4. a 7. týdnem vývoje embrya dochází k dělení
kloaky urorektálním septem
• dělením vzniká rektum a sinus urogenitalis, ze
kterého se dále vyvýjí ženská uretra
• jako reziduum urogenitální membrány zůstává v
místě přechodu endodermu a ektodermu fibrózní
prstenec

5)

6)

Pozánětlivé změny sliznice tvořící slizniční
valy, klky až chlopničky a zmenšující kalibr
uretry

Patogeneza stenózy distální uretry
• fibrózní prstenec
• + jeho ovlivňování estrogeny
• mikrotraumata
- způsobená turbulentním prouděním moči s následným
jizvením (velký rozdíl kalibru mezi proximální a distální částí
uretry)

• zánětlivé a pozánětlivé změny při uroinfekcích
(nedostatečný wash-out efekt)

7)

8)

Indikace k operaci

Klinický obraz
• nejdůležitější faktor v posuzování funkční stenózy
uretry
• začátek symptomatologie v jakémkoli věku
•
•
•
•
•

• výrazný skok v kalibraci mezi proximální a distální
částí močové trubice
• bělavý jizevnatý prstenec nebo jeho část v oblasti
zevního ústí způsobující stenózu meatu
• slizniční valy v zevním ústí uretry způsobující „schod“
a zmenšující průměr zevního ústí
• endoskopicky prokazatelné sekundární změny
močového měchýře
• klinický obraz a symptomatologie

symtomy LUTS a OAB (wet / dry)
polakisurie, dysurie, imperativní mikce
recidivující uroinfekce
samovolní únik moči
pelvipatie

9)

10 )

Submukózní laterální distální uretrotomie
operační postup - technika

Bužií se povytáhne zúžená část močové
trubice a vynikne „příčina“ stenózy

• principem operace je rozšíření distálního segmentu
uretry protnutím málo elastických kolagenních či
zmnožených fibrózních vláken BEZ poranění /
proříznutí sliznice uretry

11 )

12 )

Hrotnatým skalpelem se na č.3 nařízne
sliznice poševního vstupu.

13 )

Hned pod poševní sliznicí se nacházejí
stenotizující vlákna, která se kompletně
protnou a submukózně rozpreparují.

14 )

Uretrální a poševní sliznice se adaptují
jednotlivými drobnými vstřebatelnými
stehy kolmo na původní incizi.

Rozšířením zevního ústí dojde k
bezproblémové extrakci původní bužie.

15 )

16 )

Balonkový katetr 24 Ch na 24 hodin,
fakultativně poševní longeta.

Výsledky

leden 2010 – březen 2013
• odoperováno celkem 196 pacientek
• pozitivní pooperační výsledek (zlepšení či vyléčení) u
89 %
• úspěšnost u pacientek s OAB a kalibrem uretry 20Ch
a méně – 91 %
• úspěšnost u pacientek s recidivujícími uroinfekcemi –
87 %
• pouze u 1 pacientky (1,96 %) došlo k dehiscenci rány
• u žádné z pacientek nenastaly pooperační
komplikace či nutnost reoperace

17 )

Submukózní laterální distální uretrotomie
• zajišťuje kompletní přerušení kolagenních a fibrózních
vláken způsobujících funkční či patologickou stenózu
• hlavní předností je rozšíření zevního ústí uretry BEZ
poranění uretrální sliznice či hlubšího zásahu do zdravé
tkáně
• operační technika je jednoduchá, rychlá a exaktní
• procento recidivy jizvení je při šetrném operačním
postupu velmi nízké (5%)
• více jak 75% pacientek udává znatelné zlepšení dříve
udávaných obtíží během prvních 6ti měsíců po operaci
• v dlouhodobém časovém horizontu se dá očekávat i
zlepšení patofyziologických změn detruzoru

