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Cíl
Zhodnocení dlouhodobých zkušeností s porcinní acelulární
kolagenní matrix (SIS) při operační léčbě striktur uretry.
Prospektivně bylo sledováno 50 pacientů se strikturou uretry, u
kterých byla provedena uretroplastika SIS onlay graftem
umístěným na ventrální stranu přední uretry. Pacienti byli
sledováni minimálně 126 měsíců.

Metoda
V říjnu 2003 – prosinci 2004 jsme provedli rekonstrukci močové
trubice pomocí 4-vrstvé SIS u 50 mužů ve věku 38-74 let (průměr
51,9 let) v době operace. Doba sledování byla 120-132 měsíců
(průměr 126,9 měsíců). Striktura uretry byla lokalizována u
bulbární uretře (n=10), bulbopenilní uretře (n=31) a penilní uretře
(n=9). Délka striktury byla 5-14 cm (průměr 5,2 cm). Pacienti byli
pravidelně sledováni, v prvním roce po operaci každé 3 měsíce,
poté co 6-12 měsíců (anamnéza, IPSS, UFM, v indikovaných
případech i uretrografie a cystoskopie). Recidiva striktury byla
definována jako stenóza při uretrografii či cystoskopii.

Operační technika
Pacienti byli operováni v litotomické poloze při bulbárních i bulbopenilních
strikturách a u distálních striktur v poloze naznak. Byl používán střední
perineální řez (a skrotální u dlouhých striktur). Přístup k penilní striktuře byl
zajištěn shrnutím kůže penisu. Dále byl proveden ventrální řez na corpus

spongiosum urethrae a striktura byla podélně otevřena přes spongiofibrózu
minimálně 1 cm do zdravé uretry. Neouretra byla vytvořena anastomózou matrix
na uretru onlay způsobem a steh anastomózy byl započat co nejproximálněji,
použity byly monofilamentních absorbovatelné polyglykonátové 5/0 nebo 6/0
stehy. Stentující 20 charr katetr byl uložen přes rekonstruovanou oblast a protější
okraj graftu byl sešit přes katétr s uretrální mukózou. Rána byla uzavřena v
několika anatomických vrstvách. Drenáž močového měchýře byla zajištěna
suprapubickou epicystostomií 14 charr. Kompresivní bandáž a R-drén byly
odstraněny 48 hodin po operaci. Po 3 týdnech byla provedena mikční
cystouretrografie. Pokud nebyla prokázána jasná extravazace, pacient byl
vyzván ke spontánnímu močení.

Výsledky
Obr. 1 Ventrální uretroplastika

Obr. 2 Příprava SIS matrix

Celkově byla rekonstrukce úspěšná u 33 (66 %) pacientů, recidiva se vyvinula u
17 (34%) pacientů. V bulbární uretře byla úspěšnost 90 % (9/10), v bulbopenilní
70,1 % (22/31) a v penilní 22,2 % (2/9). Při porovnání s dřívějšími výsledky
(hodnoceno v roce 2009) se objevila 1 nová recidiva v penilní uretře. Sledované
parametry u pacientů s recidivou striktury jsou uvedeny v tabulce 1, jako
statisticky významná se ukázala jen lokalizace striktury.

Závěr
Dle našich dlouhodobých výsledků lze tuto metodu doporučit u striktur bulbární i
bulbopenilní uretry a výsledky jsou srovnatelná s jinými operačními metodami při
menší zátěži pro pacienta (není nutný odběr štěpu či příprava laloku). Naopak
použití SIS u striktur penilní uretry není vhodné.

