Chirurgický význam spongiofibrózy uretry je v jejím velkém
strikturogenním potenciálu, který způsobuje opakované recidivy.
Typ korekčního výkonu musí vycházet nikoliv z délky striktury, ale
z rozsahu spongiofibrózy. Cílem práce je prezentace
dlouhodobých zkušeností s dvoudobou uretroplastikou u těžkých
striktur bulbární uretry.

Od dubna 2009 do září 2015 jsme provedli na našem oddělení u
17 pacientů s průměrným věkem 60 let (36-85 let) dvoudobou
uretroplastiku pro těžkou recidivující strikturu bulbární uretry.
Sonografickým vyšetřením jsme nalezli u všech mužů výraznou
spongiofibrózu, hodnoceno dle Devina 4-5 stupně. Všichni pacienti
byli po opakovaných dilatacích a optických vnitřních uretrotomiích
(OUTI). Dvoudobá uretroplastika zahrnovala v I. době OUTI v celé
šíří striktury až do „růžové“ uretry na č. 12 a zavedení katétru 20F
na 4 - 5 týdnů. Po této době se vytvořila dostatečně kvalitní
uretrální ploténka a v II. době jsme provedli ventrální onlay
uretroplastiku s přenesením labiálního nebo bukálního štěpu.
Během uretroplastiky jsme opět zavedli katétr 20F a
epicystostomii. Po 4 týdnech jsme provedli
mikční
uretrocystografii. Pokud byla uretra zhojena, odstranili jsme i
epicystostomický katétr. Po operaci jsme provedli za 3 a 12
měsíců kontrolní uroflowmetrii se subjektivním hodnocením.

Uretrocystografie před uretroplastikou

Uretrocystografie po uretroplastice

Uretrální ploténka po I. době (po optické vnitřní
uretrotomii)

Průměrná doba sledování byla 36 měsíců (12-80 měsíců). Všichni
pacienti byli subjektivně zlepšeni. 14 pacientů je nadále pouze
sledováno bez nutnosti další urologické intervence, 2 se musí
pravidelně autodilatovat cca 3x týdně a 1 podstoupil po 3 měsících
opětovnou OUTI s následnou nutností pravidelné autodilatace dle
potřeby. Průměrný maximální průtok se zvýšil 3 měsíce po operaci
z 5,5 ml/s na 18,3 ml/s a po 12 měsících na 17,6 ml/s.

Podle našich zkušeností se jedná o bezpečnou techniku
chirurgického řešení těžkých recidivujících striktur bulbární uretry s
výraznou spongiofibrózou, kde není k dispozici kvalitní uretrální
ploténka. U tohoto postupu jsme zaznamenali dobré výsledky bez
nutnosti ve většině případů další operační intervence.

Uretroskopie striktury před optickou
vnitřní uretrotomií

Uretroskopie oblasti striktury uretry
2 měsíce po uretroplastice

