
UURREETTRROOPPLLAASSTTIIKKAA  
(PLASTICKÁ OPERACE MOČOVÉ TRUBICE PRO ZŮŽENÍ) 

 
Vážený pane,  
 

Urologickým vyšetřením Vám bylo zjištěno zúžení močové trubice (striktura 
uretry). Příčinou tohoto onemocnění může být vrozená anomálie, úraz, infekce 
močové trubice, dlouhodobé zavedení močové cévky nebo předchozí operace. 
Zúžení průsvitu močové trubice způsobuje různý stupeň oslabení proudu moči, 
nutnost tlačit při močení, pocit zbytkové moči v měchýři po mikci (vymočení) až pocit 
přeplněného měchýře s tlakem v podbřišku. Při zástavě močení je nutno provést 
drenáž močového měchýře tenkou cévkou přes stěnu břišní - epicystostomii. Díky 
poruše odtoku moči z měchýře a močové trubice může vzniknout infekce moči, 
nejčastěji v podobě zánětu močového měchýře, prostaty a nadvarlete. Z tohoto 
důvodu Vám byla doporučena operace močové trubice - uretroplastika.  
Navržená operace může vést k přechodné nebo trvalé neplodnosti. Za určitých 
podmínek je možné před léčbou provést zamražení a uskladnění vašich 
zárodečných pohlavních buněk (spermií/ oocytů). 
 
Typy uretroplastik: 

1. Resekční uretroplastika (odstranění zúžení s následným spojením zdravých 
okrajů uretry)   
2. Substituční on - lay uretroplastika (protětí zúžení a všití záplaty z vlastní 
tkáně - kožní lalok, štěp sliznice, nebo kolagenního implantátu - Pelvicol, SIS) 

 
 
 

 

 
 
 
 
Obrázek 1: Schéma resekční uretroplastiky 
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Obrázek 2: Schéma uretroplastiky lalokem   Obrázek 3: Schéma uretroplastiky štěpem 
 
Popis operace: 
 

Operace probíhá v poloze nemocného na zádech, nebo na zádech s 
pokrčenými dolními končetinami fixovanými od sebe, dle lokalizace zúžení, v celkové 
nebo spinální anestézii (znecitlivění dolní poloviny těla vpichem do páteřního 
kanálu). Kožní řez je veden na hrázi, vypreparuje se močová trubice a provádí se 
plastika, jak bylo výše popsáno. Po uretroplastice je moč z měchýře odváděna 
močovým katétrem, který bývá ponechán podle typu operace 14-21 dní. 
Nestandardně se zavádí nebo je ponechána původní epicystostomie přes stěnu 
břišní jako pojistná drenáž měchýře. Do operačních ran na hrázi může být na 2-3 dny 
dle sekrece zaveden rukavicový drén do obvazu, nebo Redonův podtlakový drén. 
Pooperační klidový režim na lůžku je 3-5 dní dle kondice nemocného a způsobu 
operace. Průměrná doba hospitalizace po uretroplastice je 8-10 dní. Následuje 
dimise (propuštění) domů se zavedeným močovým katétrem, který je extrahován 
(vytažen) ambulantně operatérem. Normalizaci stavu po rekonstrukcích močové 
trubice včetně plného fyzického nasazení lze očekávat za 4-6 týdnů. 
 
Alternativy výkonu: 
 
Alternativním řešením tohoto výkonu je operaci neprovést. V takovém případě bude 
nutná pravidelná sondáž močové trubice urologem cévkou v určitých časových 
intervalech a při zhoršení proudu moči (2-6měsíců), nebo provádění tzv. 
samodilatace (autodilatace) močové trubice cévkou po předchozím proškolení na 
urologickém pracovišti. Pokud pacient není schopen močit, pak alternativou je 
zavedení punkční epicystostomie. Dalším operačním řešením, a to při časové 
prodlevě a zhoršení stavu striktury, je substituční uretroplastika. U rozsáhlejších 
striktur přední uretry je alternativou trvalé řešení vyvedením zdravé močové trubice 
na hrázi, tzv. perineální uretrostomie. 
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Péče po výkonu: 
 
Po operaci budete dle aktuálního stavu monitorován na standardním oddělení 
Urologie nebo na JIP KARIM. Cílem naši péče bude vás co nejdřív mobilizovat, 
zahájit příjem stravy per orálně, obnovit střevní pasáž a zbavit vás drenáží (drén 
operační rány, cévka). Budeme se snažit předejít možným pooperačním 
komplikacím a v případě jejich vzniku jich co nejdříve efektivně odstranit.  
 
Komplikace: 
 
Jakýkoliv chirurgický výkon je vždy velká zátěž pro organismus. Každý takový výkon 
je zatížen množstvem komplikací, které se objeví v průběhu operace, hned po 
operaci, nebo v pozdějším období. Můžou se vyskytovat od lehkých až po ty 
smrtelné. Některé z nich najdete v následujícím přehledu 
 

Časné komplikace  
 
Krvácení  patří mezi možné pooperační komplikace obecně, jeho četnost není 

vysoká a zpravidla není tak závažná, že by vyžadovala krevní transfuzi. 
V extrémním případě, když je krvácení významné, může skončit novou 
operací, jejímž cílem je zastavit krvácení. 

Teplota  téměř po každé operaci se může objevit zvýšená teplota. Ta není 
způsobena infekcí, ale reakcí organismu na operaci. V tomto případě 
teplota nepřevyšuje 38°C a během 48 hodin odezní. 

Bolest  je nejčastějším příznakem po jakékoliv operaci. Té se zabránit nedá, dá 
se však účinně tlumit. Vnímání bolesti je u každého jiné, nelze tedy 
dopředu odhadnout její intenzitu. Pokud budete trpět bolestí, pak si 
neváhejte říci ošetřujícímu personálu. Ten zajistí adekvátní podání léků 
proti bolesti. 

Infekce  infekce rány je komplikace, která není častá. Infekce se objevuje až 
několik dnů po operaci. Projevuje se zvýšením bolesti v ráně, 
vzestupem teploty, zatvrdnutím v ráně a celkovým zhoršením stavu. 
Pokud budete některý z těchto příznaků pozorovat, ihned upozorněte 
ošetřující personál. 

Hematom (modřina) přirození šourku a perinea (hráze)  
pro velkou rannou plochu - nutno ponechat spontánně vstřebat cca 2-3 
týdny 

Bolesti při ranní erekci  
podání analgetik + léků k omezení erekce (Diazepam) 

Bolesti ranné plochy po odběru slizničního stěpu v ústech  
- z dolního rtu nebo vnitřku tváře   

Infekce kolagenního štěpu  
k prevenci dlouhodobé podání ATB + močových antiseptik do přihojení 
štěpu (cca 1měsíc po operaci) 
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Pozdní komplikace 
 
Restriktura (opětovné uzavření lumen močové trubice)  

je nejčastější komplikací rekonstrukčních výkonů močové roury. 
V případě resekční techniky dochází k restriktuře v 8-10%, u  on-lay 
rekonstrukcí vlastním materiálem, (laloky kůže, štěpy sliznice z úst) 
v 15-20%. Pokud použijeme k rekonstrukci uretry kolagenní implantát 
(u delších striktur), restrikturu lze očekávat ve 30-40% případů 

Erektilní dysfunkce a inkontinence moči  
(neschopnost erekce a neschopnost udržet moč) se vyskytuje jen velmi 
ojediněle. 

 
Operační výkon je vždy velká zátěž pro organismus. Přestože veškerá vyšetření 
prokázala, že operace je pro vás bezpečná, může nastat některá z obecných 
komplikací, které nemají souvislost s typem vaší operace, jako například: 
 
Alergická reakce  

Tato reakce se může objevit při přípravě k operaci během operace i 
v pooperačním průběhu. Jedná se o přecitlivělost na podaný lék nebo 
desinfekční prostředek. Může se projevit jako kopřivka, zarudnutí, 
svědění kůže, ale může mít i podobu závažnější jako jsou dechové 
obtíže, celková slabost, pokles krevního tlaku s rozvojem šokového 
stavu. Projevuje se nejčastěji do několika vteřin nebo minut po podání 
léku nebo desinfekčním prostředku (při desinfekci operačního pole). 
Tato reakce se může vyskytnout také kdykoli i u pacientů, kteří dosud 
nejsou na nic alergičtí. Pokud budete podobnou reakci pozorovat ihned 
informujte zdravotní personál.  

Trombóza hlubokých žil dolních končetin  
Tato komplikace se může objevit během operace a v pooperačním 
období. Jedná se o vytvoření krevní sraženiny v žilním systému dolních 
končetin. Největším rizikem je odtržení této sraženiny, kdy je krevním 
řečištěm odplavena do plicních cév, které může ucpat. Závažnost této 
komplikace závisí na velikosti této sraženiny a místu, kde k ucpání 
došlo. V konečném důsledku pak může způsobit dechové obtíže, 
šokový stav nebo při velkém objemu i smrt. Riziko trombózy se zvyšuje 
s nehybností po operaci, nehybností končetin, dehydratací, dále u 
pacientů, kteří trpí onemocněním žil dolních končetin nebo u takových, 
kteří již podobnou komplikaci prodělali. Jako prevenci vzniku této 
komplikace podáváme látky na ředění krve po dobu imobilizace. 

Plicní komplikace  
Tato komplikace může vzniknout během operačního výkonu a 
v pooperačním období. Může se vyskytnout zánět hrtanu, průdušnice, 
průdušek i zánět plic (zápal plic). Nejvíce rizikoví jsou pacienti s již 
dříve přítomným onemocněním plic. Prevencí je včasná mobilizace a 
úprava polohy pacienta. V pooperačním období po rozsáhlých 
výkonech v břišní dutině se může objevit pohrudniční výpotek. Je to 
přítomnost tekutiny mezi pohrudnicí a plícemi. Zánět léčíme podáním 
antibiotik, pokud to vyžaduje stav pacienta, velký hrudní výpotek je 
nutno vydrénovat – vypustit. 
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Srdeční komplikace  
Vyskytují se během operace nebo v pooperačním období. Operace i 
pooperační stav je pro celý organismus velmi náročná zátěž, která 
může způsobit srdeční nepravidelnost (arytmii), infarkt nebo srdeční 
selhávání, zejména u pacientů s již známým srdečním onemocněním.  

 
Selhání ledvin nebo jater  

Může se vzácně vyskytnout při operaci nebo v pooperačním průběhu. 
Jedná se o vzácnou komplikaci po rozsáhlých výkonech, kdy po dlouhé 
operaci a narkóze může dojít ke zhoršení funkce jater nebo ledvin. 

Riziko závažného postižení a smrti po operaci  
Každá operace i pooperační průběh může ve výjimečných případech 
mít závažné komplikace, které mohou vést k trvalé invaliditě nebo ke 
smrti pacienta.  

 
Všem závažným komplikacím se snažíme předcházet a v případě jejich výskytu je 
ihned co nejúčinněji řešit. 
 
Doporučení po výkonu: 
 
Operace pro vás nebude znamenat změnu v dietním režimu. Po dobu 2-3 týdnů 
od operace bude třeba fyzické šetření v rozsahu běžných činností. Sportovní 
výkony pak doporučujeme až po 4-6 týdnech od operace. 2-4 měsíce po operaci se 
nedoporučuje jízda na kole!  Hygiena je možná od 5. pooperačního dne, 
sprchování ne příliš horkou vodou, péče o hygienu genitálu a močového katétru, 
nepoužívat mýdlo!  Jemné stehy, které používáme, se samy vstřebají a vypadnou 
při koupání penisu v heřmánku do 10 dnů. Pokud by setrvávaly na místě více jak 10 
dní, doporučujeme Vám jejich odstranění cestou praktického lékaře. Ambulantní 
kontrola operační rány urologem s vytažením močové cévky je obvykle 14. 
pooperační den. Následná kontrola se zobrazením průsvitu močové trubice 
rentgenem a kontrastní látkou nebo měřením rychlosti proudu moči uroflowmetrií je 
za 3 měsíce. 
 


