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CYSTEKTOMIE 
(ODSTRANĚNÍ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE) 

 
Vážená paní, pane, 

vyšetřeními jsme u Vás prokázali nádorové onemocnění močového měchýře 
(MM). Jedná se o život ohrožující onemocnění. Z medicínských dat vyplývá, že je 
možné úspěšně léčit toto onemocnění odstraněním celého močového měchýře, u muže 
pak ještě odstraněním prostaty a u žen dělohy s vaječníky – tzv. radikální cystektomií, 
případně i močové trubice. Podle počátečního rozsahu nádoru, postižení mízních uzlin, 
přítomnosti metastáz se pětileté přežití po radikální operaci pohybuje mezi 80-21%. 
V případě postižené močové trubice v oblasti prostaty existuje 37% nebezpečí recidivy 
nádoru v její zbylé části, je-li zde negativní, pak recidiva hrozí v cca 4% případů.  
 
Popis výkonu:  

Operace je prováděna v celkové narkóze. Trvá několik hodin. Řez je veden od 
pupku ke sponě stydké. Během operace se odstraní celý MM. U žen je součástí 
radikální operace odstranění dělohy, vaječníků a přední stěny poševní. U mužů se 
v rámci této operace odstraňuje prostata, semenné váčky, přerušuje se semenný 
provazec (pacient nemá po operaci ejakulaci = výron semene). Vytvoří se nový typ 
derivace moči (způsob odvedení moče z těla).  

Zde máme více možností jak postupovat 
 Brickerová derivace je vytvoření tzv. ureteroileostomie – tedy na část odebraného 

střeva se přišijí močovody a to se vyvede na břicho většinou vpravo od pupku. Zde 
bude po operaci nalepený sáček na sběr moče. Jedná se o nekontinentní náhradu 
měchýře 

 Padovanova vesika – jedná se o nový močový měchýř vyšitý z částí odebraného 
střeva, do kterého se našijí močovody, a celý se přišije na močovou trubici. Zde po 
operaci není žádny vývod a pacient močí přibližně stejně jako předtím. Tento typ 
derivace není vhodný pro většinu pacientů, závisí to na poloze původního nádoru 
v močovém měchýři. 

 Ureterosigmoideostomie – jedná se o našití močovodů do střeva bez jeho 
přerušení. Pacient po operací močí jako při stolici a vždy když jde na stolici, odchází 
i moč. Obvykle průjmovitá. Tento typ derivace není vhodný u pacientů, který neudrží 
dostatečně dlouho náplň tekutin v konečníku. Před operací je u nich nutná zkouška. 

Jedná se o jeden z náročných urologických operačních výkonů pro pacienta i operační 
tým a anesteziologa. Na konci operace Vás zajistíme drény, které odvádějí moč a 
tekutinu z oblasti rány. 
 
Robotická varianta 
 

Robotická radikální cystektomie je jeden z nejnáročnějších urologických 
operačních výkonů pro pacienta i operační tým. Tento velký zásah do kvality života 
pacienta ospravedlňujeme jednoznačným faktem, že takto neléčené onemocnění vede 
samo o sobě ke zhoršování kvality života a zejména ke zkrácení jeho délky. 

Výhodou robotické varianty výkonu je přesnější anatomické operování, minimální 
krevní ztráta, větší šetrnost vůči střevům (nejsou po celou dobu výkonu na vzduchu) a 
menší operační rána, která je spojená s nižší spotřebou léků na bolest a nižším rizikem 
špatného hojení. Na konci operace Vás zajistíme drény, které odvádějí moč a tekutinu 
z oblasti rány. V porovnání s laparoskopickou variantou je stručně řečeno 3D obraz, 
intuitivní ovládání nástrojů a extrémní volnost pohybů nástrojů umožňující rychlejší a 
přesnější preparaci a zejména pak rychlejší chirurgické šití.  
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Postup: 

Operace je prováděna v celkové narkóze. Trvá několik hodin. Řezem nad 
pupkem je založeno kapnoperitoneum (břišní dutina je naplněna plynem) a pod 
zrakovou kontrolou zavedeny 5 pracovních portů. K nim se připojí ramena robotického 
systému, která ovládá chirurg u konzole. Během operace se odstraní lymfatické uzliny 
v pánvi oboustranně a celý MM. U žen je součástí operace odstranění dělohy, vaječníků 
a přední stěny poševní - u mužů se v rámci této operace odstraňuje prostata, semenné 
váčky, přerušuje se semenný provazec (pacient nemá po operaci ejakulaci – výron 
semene). Přerušené močovody se podle varianty derivace moče napojují na Brickerův 
konduit či VIP pouch. Prosté vyvedení močovodu na kůži je rizikové stran zajizvení ústí 
močovodu, které je obtížně řešitelné a ohrožuje funkci ledvin. Proto je tato varianta 
rezervována pouze u pacientů s krátkodobou prognózou.    
 
Brickerův konduit  

– močovody se napojují na exkludovanou kličku preterminálního ilea, která se 
vyvede v místě portu vpravo od pupku jako stomie. Tzn. část začátku tenkého 
střeva se vyjme z kontinuity s vlastní cévní výživou, přerušené střevo se znovu 
spojí (nejčastěji staplery). Na jednu stranu vzniklé trubice se napojí močovody a 
druhá část trubice se vyvede na kůži jako stomie. Výhodou této varianty je její 
relativní jednoduchost, použití kratší části střeva s nižším rizikem 
znovuvstřebávání odpadních látek či minerálového rozvratu. V neposlední řadě i 
menší šitá rána a tudíž menší riziko její netěsnosti.  Nevýhodou je doživotní 
nutnost jímat moč do speciálního sběrného sáčku.  

VIP (vesica ileale Padovana) pouch 
– u této varianty se vytne cca 50cm tenkého střeva (přerušené střevo se znovu 
spojí) – klička se podélně protne (tzv. detubulizuje) a z takto vzniklého obdélníku 
se vytvoří nový močový měchýř. Tento se pak napojí na močovody a močovou 
trubici. Výhodou této varianty je možnost močit přes močovou trubici, kdy 
využíváme kontinentního mechanismu svěračů močové trubice. Nevýhodou je, 
že během operace často dochází k porušení kontinentního mechanismu 
(poškození svěrače), a proto je pacient po výkonu do určité míry nechopen 
udržet moč. Dále větší část použitého střeva představuje určité riziko stran 
eventuelního vstřebávání odpadních metabolitů z moče či minerálového rozvratu. 
Větší šitá plocha zvyšuje pravděpodobnost netěsnosti. Pacientům je často 
obtížné vysvětlit, že i když močí přes močovou trubici, po výkonu již nikdy 
nebudou mít poct nucení na močení a musí se tudíž naučit močit pravidelně. 
Náhrada močového měchýře v žádném případě není ideální a nemá dokonalou 
vyprazdňovaní schopnost. Vyprázdnění je nutno pomáhat zapojením břišního 
listu nezřídka i samocévkováním.  

 
Alternativy výkonu: 

Alternativní metodou je sledování nálezu a léčba postupně vznikajících 
komplikací (tento postup nevede k vyléčení, ale pravděpodobně povede ke zhoršování 
Vašeho zdravotního stavu – tvorba metastáz, bolesti, nechutenství, úbytek váhy). Další 
možností je ozáření měchýře nebo chemoterapie. To si sebou nese rizika z toho 
vyplývající. Ozářený močový měchýř může ztratit kapacitu, chemoterapie zatěžuje celý 
organismus a hlavně ledviny. Endoskopické resekce nádoru není výkonem radikálním 
a problém neřeší. V indikovaných případech můžeme provést vrcholovou resekci 
měchýře (pokud se nádor nachází jen ve vrcholu měchýře).  
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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 

 
Při operaci 
 

Poranění tlustého střeva a konečníku při odstraňování měchýře, je nutné řešit suturou 
– stehy poraněného místa 

 
Časné pooperační 

 
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 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. 

Zástava pohybu střev příznak, se kterým se setká v různé míře každý pacient po 
operaci s otevřením břišní dutiny. Po operaci vám budou podány léky, které rychle 
střevní pohyb obnoví.  

Unik moče do drénů  
může se objevit v prvních pooperačních dnech, než dojde k zhojení spojení mezi 
močovým měchýřem a močovou trubicí (nezbytná je dobře odvádějící močová 
cévka). Po správném zhojení únik moče sám ustane. 

Vznik píštěle  
únik moči nesprávně samovolně vytvořenou cestou, řeší se často opakovanými 
plastikami 

 
Pozdní komplikace 
 

Kýla v jizvě  je komplikací operačního výkonu, která se může objevit i několik týdnů po 
operaci. Je způsobena nedokonalým zhojením operační rány v důsledku 
přetěžování ještě nezhojené rány, ale i v důsledku metabolických poruch 
(diabetes, poruchy výživy).  
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Zúžení místa napojení  
mezi močovody a úsekem střeva s rozšířením horních močových cest, řeší se 
dilatací (roztažením) nebo protětím zúženého místa  

Rozvoj metabolických změn  
v krevním séru nastává u cca 68% pacientů, zejména u těch, kde byla pro močové 
cesty využita část tlustého střeva.  

Serom v ráně čirý nehnisavý sekret, který vyžaduje odstranění několika stehů a jeho 
vypuštění. 
Snížená kožní citlivost v okolí rány, nejčastěji v důsledku přerušení nervových vláken. 
 
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. 

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.  

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.  
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Všem závažným komplikacím se snažíme předcházet a v případě jejich výskytu je 
ihned co nejúčinněji řešit.  
 
Doporučení po propuštění:  
 
Operace pro vás nebude znamenat změnu v dietním režimu. Po dobu 6-12 týdnů od 
operace bude třeba fyzické šetření v rozsahu běžných činností. Sportovní výkony pak 
doporučujeme až po 2-3 měsících od operace. Kontrola v urologické ambulanci je u 
nekomplikovaného průběhu 3 měsíce po operaci. Další budou následovat po třech 
měsících spolu s kontrolním ultrazvukem a RTG plic, případně s CT pánve. V případě 
obtíží a vzniku komplikací je návštěva urologické ambulance dříve samozřejmostí. 
Stehy z operační rány bude třeba odstranit po 10. pooperačním dni u Vašeho 
praktického lékaře. U některých pacientů vlivem roztažení nově vytvořeného měchýře 
dochází k rozvoji metabolických změn v krevním séru, proto je vhodné 
v pooperačním období užívat jedlou sodu za kontroly minerálů v séru a kyselosti v krvi. 

 


