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ÚVOD
Cieľom študijného materiálu je oboznámenie sa s vyšetrovacími postupmi v urológii, aby
študenti

medicíny

mohli

zvládnuť

základnú

diagnostiku

urologických

ochorení.

V zjednodušenej forme nie je možné pokryť na takomto priestore celú, širokú problematiku
odboru urológie, čo si však ani nekladieme za cieľ. Obvykle nebýva anatómia súčasťou
obdobných študijných materiálov pre medikov. Vzhľadom k praktickým skúsenostiam, ako
i k tomu, že poznanie anatómie a fyziológie, ktoré sú základným kameňom dobrej
a komplexnej diagnostiky, sme sa rozhodli zaradiť aj najdôležitejšie obrazové informácie pre
lepšie pochopenie a názornejšie osvojenie si diagnostiky a liečby. Na záver sme zaradili aj
zoznam odporúčanej literatúry, kde jednotlivé informácie nájdete podrobnejšie rozvedené.
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1 VYMEDZENIE POJMOV (DEFINÍCIE)
Urológia má výnimočné postavenie v medicíne. Zahŕňa pacientov všetkých vekových skupín
od prenatálnej, detskej, dospievajúcej, dospelej, až po geriatrickú populáciu. Pretože
neexistuje medicínska špecializácia s podobným zameraním, z tohto dôvodu musí byť urológ
schopný urobiť úvodné vyšetrenie, stanoviť diagnózu a vedieť adekvátne k miere ochorenia
poskytnúť konzervatívnu a chirurgickú liečbu všetkých chorôb urogenitálneho systému.
V minulosti mali urológovia k dispozícii, okrem vyšetrenia moču, ešte endoskopiu, RTG
a intravenóznu urografiu. Dnes moderná ultrasonografia, počítačová tomografia (CT),
magnetická rezonancia (MR), uroflowmetria a endourológia rozšírili diagnostické možnosti.
Napriek moderným, pokrokovým metódam, stále zostáva základným prístupom k pacientovi
správna, kvalitná, ale najmä, komplexná základná anamnéza, fyzikálne vyšetrenie a samotné
vyšetrenie moču.
Urológia

je

medicínsky

obor,

ktorý

sa

zaoberá

prevenciou,

diagnostikou,

liečbou

a dispenzarizáciou ochorení močového ústrojenstva, mužských pohlavných orgánov, nadobličiek
a retroperitonea. V širšom zmysle sem radíme aj chirurgiu prištítnych teliesok (vzhľadom
k etiologickej súvislosti s urolitiázou). V diagnostike a liečbe ochorení obličiek sa prelína
s nefrológiou a o problematiku pohlavných orgánov sa delí s gynekológiou, andrológiou
a sexuológiou.
Nefrológia je klinický odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a liečbou akútneho
a chronického poškodenia obličiek pri primárnych chorobách obličiek, alebo v dôsledku rôznych
patologických stavov, pri ktorých sú obličky poškodené sekundárne, ako aj diagnostikou a liečbou
vysokého krvného tlaku. Ďalej sa nefrológia zaoberá liečbou, ktorá nahrádza funkciu obličiek pri
akútnom a chronickom zlyhaní obličiek. Najčastejšie metódy mimotelovej eliminačnej liečby sú
peritoneálna dialýza a hemodialýza. Nefrológia sa zaoberá aj mimotelovými eliminačnými
metódami pri iných indikáciách, akými sú napríklad intoxikácie a poruchy vnútorného prostredia
a starostlivosťou o pacientov po transplantácii obličky.
Andrológia je subšpecializácia urológie, ktorá sa zaoberá chorobami mužských reprodukčných
orgánov, ich liečením a prevenciou. Skutočnosť, že na bezdetnom manželstve sa svojou poruchou
plodnosti prakticky rovnakou mierou podieľajú muž i žena, si vyžiadala vytvorenie tejto
subšpecializácie - andrológie. Popri problematike mužskej neplodnosti, rieši problematiku
mužskej sexuálnej dysfunkcie a mužskej antikoncepcie. Treba zdôrazniť, že andrológia, ako
organická súčasť urológie, úzko spolupracuje i s ďalšími medicínskymi odbormi, najmä
s gynekológiou.
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2 ANATOMICKÉ A FUNKČNÉ POZNÁMKY
2.1 OBLIČKY
Obličky sú párový parenchymatózny orgán uložený v retroperitoneu, veľkosti 12 x 6 x 3 cm.
V každej sa nachádza asi 1 až 1,5 milióna nefrónov. Pravá leží o niečo nižšie ako ľavá,
obrázok č. 2.1.1 Ventrálne na ne naliehajú brušné orgány - obrázok č. 2.1.2 a pre lepšiu
názornosť a topografiu obrázok č. 2.1.3.
Obrázok č. 2.1.1 Obličky a nadobličky: uloženie a cievne zásobenie

Zdroj: The Netter Presenter Urinary System.
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Počas embryonálneho (intrauterinného) vývoja obličky vystupujú z malej panvy kraniálne
pod bránicu a súčasne rotujú. Anomálie polohy a tvaru patria k najčastejším vrodeným
chybám.
Obrázok č. 2.1.2 (hore) a Obrázok č. 2.1.3 (dole) Naliehajúce orgány z ventrálnej strany
1. Pečeň. 2. Duodénum. 3. Hrubé črevo - flexúra hepatis. 4. Slezina. 5. Žalúdok. 6. Pankreas.
7. Tenké črevo. 8. Hrubé črevo - flexúra lienalis

Zdroj: Bullock. Urology. 2008.

Zdroj: The Netter Presenter Urinary System.
Mediálnou hranicou je hilus s renálnou vénou a artériou, ktorá je od nej dorzálne, za ňou je
renálna panvička, obrázok č. 2.1.4 a 2.1.5. Panvička môže mať rôzne tvary a veľkosti od
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ampulárneho typu, po dendritický typ, obrázok č. 2.1.6 a 2.1.7. Toto je dôležité mať vždy na
pamäti, aby sme si ampulárny typ nepomýlili s obštrukciou. Panvička sa delí na 3 alebo
4 veľké kalichy, ktoré sa potom delia na viaceré menšie kalíšky, siahajúce k pyramídam.
Obličky sú obalené tukovým púzdrom a Gerotovou fasciou, ktorá je kaudálne nekompletná.
Obrázok č. 2.1.4 Prierez obličkou a nadobličkou; Obrázok č. 2.1.5 Arteriálne zásobenie

Zdroj: The Netter Presenter Urinary System.
Obrázok č. 2.1.6 RTG snímka: Ampulárny typ panvičky (vľavo)
Obrázok č. 2.1.7 Dendritický typ panvičky (vpravo)

Zdroj: Campbell - Walsh: Urology. 9th ed. 2007.
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Močové cesty začínajú zbernými kanálikmi. Delia sa na horné močové cesty a dolné močové
cesty. Hranicu medzi nimi tvorí prechod močovodov do mechúra. K dolným močovým
cestám radíme močový mechúr a uretru, ktoré spolu tvoria anatomickú a funkčnú jednotku.
Funkciu obličiek delíme na exokrinnú a endokrinnú, tabuľka č. 2.1.1. Tvorba moču je
nepretržitá, ale jeho množstvo kolíše, je riadené z hypofýzy antidiuretickým hormónom,
ktorého sekrécia závisí na príjme a výdaji tekutín. Cievne zásobenie je z aorty jednou artériou
(prídavné artérie sú bežné), obrázok č. 2.1.5. Vetví sa na segmentálne artérie, ďalej na
interlobárne artérie, ďalej na artérie arkuata, potom na interlobulárne artérie a cievne
zásobovanie nakoniec končí aferentnými artériami. Venózny systém medzi sebou
anastomozuje, ale arteriálny nie, preto pri oklúzii interlobulárnej artérie vznikne infarkt
parenchýmu. Venózna drenáž je priamo do dolnej dutej žily. Nervové zásobenie je z Th12
a L1 (sympatické) a z nervus vagus.
Tabuľka č. 2.1.1 Funkcie obličky
Exokrinné funkcie zahŕňajú:

Endokrinné funkcie sa podieľajú na:

Reguláciu vodného a minerálneho

Regulácii krvného obehu (renín-angiotenzín-

metabolizmu.

aldosteronový mechanizmus).

Udržiavanie acidobázickej rovnováhy.

Regulácii erytropoézy (syntéza erytropoetínu).

Vylučovanie odpadov metabolizmu

Látkovej výmene vitamínu D (tvorba 1,25-OH-

bielkovín a cudzorodých látok.

cholekalciferol).

Mikroskopická štruktúra: Funkčnou jednotkou obličky je nefrón. Glomerulus leží v kôre
obličky v Bowmanovom púzdre a je zásobovaný krvou kapilár, cez ktoré ide filtrácia.
Chirurgický prístup: najčastejšie v polohe na boku s rezom (lumbotómiou) v 11. medzirebrí,
alebo subkostálne, väčšie nádory sa operujú z transperitoneálneho prístupu. V súčasnosti sa
preferuje laparoskopický alebo retroperitoneoskopický prístup.

2.2 MOČOVOD
Je svalová trubica, ktorá aktívne odvádza moč z obličkovej panvičky do močového mechúra
(aj proti gravitácii). Transport moču nie je kontinuálny, moč nevytvára súvislú náplň
močovodu, ale je z obličkovej panvičky dopravovaný v bolusoch do močového mechúra
v peristaltických vlnách. Na RTG zobrazení ich vidíme ako vretienka – cystoidy. Močovod
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má tri zúžené miesta, obrázok č. 2.2.1 a 2.2.2, (je to klinicky významné, lebo tu sa môže
zastaviť konkrement putujúci z obličky) a to v pyelouretrálnej junkcii (prechod z panvičky do
močovodu), na skrížení s veľkými cievami (artéria a v. iliaca) a pri vyústení do močového
mechúra. Toto prebieha šikmo v stene močového mechúra v dĺžke asi 2 cm (antirefluxný
mechanizmus - ako sa plní močový mechúr, močovod sa stláča a moč sa nemôže vrátiť do
močovodu), obrázok č. 2.2.3

Obrázok č. 2.2.1 (vľavo) a Obrázok č. 2.2.2 (schéma vpravo) Močovod má tri zúžené
miesta. Je to klinicky významné, lebo tu sa môže zastaviť konkrement putujúci z obličky a to
v pyelouretrálnej junkcii (prechod panvičky do močovodu), na skrížení s veľkými cievami
(artéria a v. iliaca) a pri vyústení do močového mechúra

Zdroj: The Netter Presenter Urinary System.
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Obrázok č. 2.2.3 Priebeh močovodu v stene močového mechúra

Zdroj: The Netter Presenter Urinary System.
Mikroskopicky: pozostáva močovod z vonkajšej vrstvy, hladkej svaloviny a prechodného
epitelu (urotelu), ktorý vystiela celý močovod, ako aj panvičku a kalichy.
Chirurgický prístup k močovodu: najčastejší prístup k lúmenu močovodu je retrográdne,
pomocou flexibilného alebo semirigidného ureterorenoskopu. Moderné ureterorenoskopy sú
veľmi jemné a dajú sa zaviesť bez dilatácie močovodu až do panvičky. Ak je nevyhnutný
otvorený prístup k hornému močovodu -prístup je ako k obličke a k dolnému močovodurezom v strednej čiare, alebo Pfannenstielovým rezom. Močovod sa môže poškodiť
iatrogénne pri ureteroskopii, pri chirurgických operáciách na rektosigmoideu, pri
gynekologických operáciách v mieste so skrížením s artéria uterina.

2.3 MOČOVÝ MECHÚR
Leží v prednej časti malej panvy a zhora je pokrytý peritoneom, obrázok č. 2.3.1 a 2.4.1.
Voľný priestor ventrálne sa nazýva Retziov priestor. V močovom mechúre sa zbiera
moč (skladovacia funkcia) a po dosiahnutí fyziologickej náplne (300 - 500 ml) vzniká pocit
nútenia na močenie. Nútenie sa dá oddialiť a vo vhodnej chvíli sa močový mechúr kompletne
vyprázdni (evakuačná - vyprázdňovacia funkcia). Toto sa označuje ako mikcia. Krvné
zásobenie je z a. vesicalis superior a inferior z a. iliaka interna. Inervácia je z S2-S4 parasympatický pelvický plexus a sympatická z hypogastrického plexu. Mikroskopicky je
močový mechúr zložený z hladkej svaloviny (detrusor) a je vystlaný prechodným epitelom
(urotelom).
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Obrázok č. 2.3.1 Močový mechúr, prostata uretra

Zdroj: The Netter Presenter Urinary System.
Vyšetrenia a operácie v močovom mechúre sa obyčajne robia cez močovú trubicu pomocou
prístrojov (cystoskop rigidný alebo flexibilný, resektor). Otvorená chirurgia sa robí
extraperitoneálne, z dolného stredného rezu. Ruptúra býva pri úraze (pri naplnenom mechúre)
častejšie extraperitoneálna, menej často, ale vážnejšia, je ruptúra intraperitoneálna.

2.4 URETRA
2.4.1 MUŽSKÁ MOČOVÁ RÚRA
Mužská močová rúra je dlhá 24 - 25 cm, obrázok č. 2.3.1. Je rozdelená na intramurálnu,
prostatickú, membranóznu a spogióznu (periférnu) časť (bulbus penis a corpus spongiosum
penis). Spongiózna časť je obklopená corpus spongiosum penis. V prostatickej uretre
vyúsťujú v mieste kolikulus seminalis, duktus ejakulatorii. Okolo membranóznej uretry sa
nachádza priečne pruhovaný zvierač, ktorý je zodpovedný za prerušenie mikcie. Kontinenciu
13

v pokoji zabezpečujú hladké (autonómne) svalové vlákna v parenchýme prostaty a na hrdle
močového mechúra.
Mikroskopicky je uretra pokrytá je prechodným epitelom (urotelom), až po fosa navikularis
a potom nasleduje dlaždicový epitel.

2.4.2 ŽENSKÁ MOČOVÁ RÚRA
Ženská močová rúra je dlhá 3 - 5 cm a široká 7 - 8 mm. Začína na dolnom okraji trigona,
v močovom mechúre a končí vo vestibulum vaginae 2 - 3 cm, pod glans clitoridis. Delí sa na
tri časti intramurálnu, pelvinnú a perineálnu. Nachádza sa ventrálne od pošvy, pozri obrázok
č. 2.4.2.1 a č. 2.4.2.2.
Obrázok č. 2.4.2.1 (vľavo) a Obrázok č. 2.4.2.2 (vpravo) Močový mechúr a uretra u ženy

Zdroj: The Netter Presenter Urinary System.
Mikroskopicky: sliznicu pokrýva v hornej časti prechodný epitel (urotel), ktorý periférne
prechádza do cylindrického a v dolnej časti do dlaždicového epitelu. Svalovina je
pokračovaním hladkej svaloviny močového mechúra. V hornej tretine sa nachádza zvierač
(sfinkter urethrae), ktorý sa nedá vôľou ovládať. Distálne od neho je priečne pruhovaný
vonkajší zvierač (m. sfinkter urethrae), ktorý je vôľou ovládateľný. Inervácia u oboch pohlaví
je z autonómnych nervových vlákien plexus vesicalis. Motorická inervácia sfinkteru ide cez n.
pudendus.
Operácie: zvyčajne sa robia endoskopicky. Otvorená operácia u mužov sa robí priamo cez
perineum, u ženy cez prednú pošvovú stenu.
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2.5 MUŽSKÉ POHLAVNÉ ORGÁNY: TESTES, EPIDIDYMIS, DUKTUS
SPERMATIKUS, VESICULAE SEMINALIS, PROSTATA, PENIS
Obrázok č. 2.5.1 Mužské pohlavné orgány

Zdroj: The Netter Presenter Urinary System.

2.5.1

SEMENNÍKY

Semenníky tvoria mužské pohlavné bunky - spermie a produkujú testosterón. Sú uložené
v skróte, veľkosti 45 x 35 x 25 mm. Obrázok č. 2.5.1 a č. 2.5.1.1. Cievne zásobenie je
artériou testikularis, ktorá anastomozuje s a. duktus deferencialis. Parenchýmové vetvy sú
koncové a ich poškodenie vedie k atrofii zásobovanej časti.
Mikroskopicky: Semenníky pozostávajú zo 600 stočených semenných tubulov, ktoré majú
základnú membránu a niekoľko vrstiev vývoja základných buniek podporovaných Sertoliho
bunkami. Bazálna vrstva pozostáva zo spermatogónií, ktoré sa delia na primárne
spermatocyty, tieto sa delia na sekundárne spermatocyty a dozrievajú na spermatídy, nakoniec
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na spermatozoa. Medzi tubulami sú intersticiálne (Leidigove) bunky, ktoré sú zodpovedné za
väčšinu produkcie testosterónu.
Obrázok č. 2.5.1.1 Rez semenníkom

Zdroj: Anatomický atlas Sinelnikov.

2.5.2

NADSEMENNÍK

Nadsemenník nasadá na semenník, je pokračovaním kanálikov z rete testis, v ňom sa
hromadia a dozrievajú spermie, je dlhý 5 cm.

2.5.3

DUKTUS DEFERENS

Duktus deferens (semenovod) je vývodná cesta z nadsemenníka, ktorou sa spermie dostávajú
do močovej trubice. Je dlhý 30 - 40 cm, hrubý 2 - 3 mm a je pevnej konzistencie. Je priamym
pokračovaním dolnej časti nadsemenníka. Priebeh: (pozri obrázok č. 2.5.1) prvá časť prilieha
na semenník dorzomediálne, od stredu je potom súčasťou semenného povrazca (funikulus
spermatikus), ďalej prebieha cez inguinálny kanál, po výstupe z neho prechádza po stene
malej panvy, križuje vasa iliaca externa, obturatoria, smeruje k dorzálnej strane močového
mechúra, kde križuje močovod, ďalej mediokraniálne od semenných mechúrikov vytvára
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ampulu d. deferentis a nakoniec sa spája s vývodom semenných mechúrikov. Spoločne
vyúsťuje do prostatickej uretry v colikulus seminalis. Nervové zásobenie: sympatikové vlákna
z plexus deferentialis (hypogastrikus inferior). Cievne zásobenie: a. deferentis z a. iliaca
interna.

2.5.4

PROSTATA

Prostata (predstojnica) - obrázok č. 2.3.1 a č. 2.5.1 je prídavná pohlavná žľaza, produkuje
sekrét, ktorý tvorí prvú frakciu ejakulátu 10 - 20 % objemu. Ďalej produkuje prostaglandíny
a kyslú fosfatázu. Tabuľka č. 2.5.4.1. Jeho úlohou je zrieďovanie hustoty spermií, ktoré sa pri
ejakulácii vylučujú do močovej rúry. Veľkosť 40 x 35 x 15 mm, s hmotnosťou 18 - 20 g. Je
uložená pod močovým mechúrom a prechádza cez ňu močová trubica.
Tabuľka č. 2.5.4.1 Zloženie prostatickej tekutiny
Polyamíny (spermine),

Prostatická kyslá fosfatáza (PAP),

Plasminogén aktivátor,

Prostatický špecifický antigén (PSA),

Citráty,

Elektrolyty K+ Na+ a ďalšie,

Seminálna neutrálna proteáza,

Zinok (prostatický protibakteriálny faktor),

Cholesterol, lipidy,

Glukóza.

Laktát dehydrogenáza,
Cievne a nervové zásobenie: a. rectalis inferior, a. vesicalis inferior a a. pudenda interna.
Vény vytvárajú plexus venosus prostaticus. Regionálne lymfatické uzliny sú v oblasti a. iliaca
interna a externa. Hladké svalstvo prostaty je inervované sympatikovými vláknami z plexus
pelvicus.

2.5.5

PENIS

Penis tvoria párové pozdĺžne dutinkovité telesá (corpora cavernosa penis) schopné erekcie
a nepárové corpus spongiosum penis, ktoré sa kaudálne rozširuje na glans penis. Corpora
cavernosa tvorí labyrint dutiniek rozdelených väzivovými trámcami. Obalené sú pevným
obalom tunica albuginea, obrázok č. 2.5.5.1 a č. 2.3.1. Cievne zásobenie je z artéria dorzalis
penis, z pudenda interna a z aa. profundae penis. Nervové zásobenie je autonómne z plexus
hypogastricus inferior a plexus pelvinus. Senzitívne nervy sú vetvy n. ilioinguinalis, rami
perineales a n. dorzalis penis sú vetvy z n. pudendus.
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Obrázok č. 2.5.5.1 Anatóma penisu

Zdroj: Anatomický atlas Sinelnikov.

2.6 NADOBLIČKA
Je žltohnedý párový orgán ležiaci kraniomedálne na obličke. Nie je pokrytá Gerotovou
fasciou. Je trojuholníkovitého tvaru a má veľkosť 5 x 3 x 1 cm.
Mikroskopicky sa skladá z kôry a drene. Dreň nadobličky syntetizuje katecholamíny
z aminokyseliny tyrozín. Tieto sa vyplavujú ako odpoveď na akýkoľvek stresový podnet
(reakcia: bojuj alebo uteč).
Stimulácia ide cez sympatické nervy z plexus coeliakus a vyvolávajú ju najmä: fyzická záťaž,
hypoglykémia, krvácanie a emocionálny stres. Až 80 % nadobličkových katecholamínov tvorí
adrenalín a ostatných 20 % je noradrenalín alebo dopamín. Tieto sa vyplavujú do krvného
obehu, kde účinkujú cez väzbu na adrenergný receptor v cieľových bunkách. Účinky
humorálnych katecholamínov uvoľnených z nadobličky (tabuľka č. 2.6.1) sú rovnaké, ako zo
stimulácie adrenergných nervov, ale trvajú dlhšie.
Tabuľka č. 2.6.1 Systémové účinky vyvolané humorálnymi katecholamínmi
Zvyšuje svalovú kontraktilitu a frekvenciu srdca

zlepšuje srdcový výdaj

Vazokonstrikcia

zvyšuje krvný tlak

Bronchodilatácia

zlepšuje okysličenie

Lipolýza v tukových bunkách

s cieľom produkcie energie a ochrany rezerv glukózy

Zrýchľuje metabolizmus

aby sa zvýšila schopnosť rýchleho pohybu

Dilatácia zrenice (mydriáza)

aby sa zlepšilo videnie za horších svetelných podmienok

Brzdí všetky procesy, ktoré nie sú životne nevyhnutné

zastavuje sekréciu a pohyblivosť GIT
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Kôra nadobličky produkuje rôzne steroidné hormóny zo základnej látky cholesterolu.
Stimulácia kôry nadobličky ide cez cirkulujúci adenokortikotropný hormon (ACTH) z prednej
hypofýzy. Kôra sa skladá z vonkajšej vrstvy - zona glomerulosa, ktorá produkuje
mineralokortikoidy

(aldosterón),

strednej

vrstvy

-

zona

fascikulata

-

produkuje

glukokortikoidy (kortizón) a vnútornej vrstvy - zona retikularis - produkuje pohlavné
hormóny. Aldosterón sa vyplavuje ako odpoveď na (1) stratu extracelulárneho objemu
tekutiny, (2) pri vysokej koncentrácii sodíka v moči, (3) pri hyperkaliémii a (4) pri aktivácii
renín - angiotenzínového systému obličky. Účinkuje priamo v stočenom distálnom tubule,
zvyšuje reabsorbciu sodíka a obnovuje objem extracelulárnej tekutiny. (Stimuluje transkripciu
v géne kodujúcom Na-K adenozíntrifosfatázu a takto zvyšuje aktivitu sodíkovej pumpy
v epiteliálnych bunkách tubulu). Glukokortikoidy sa vyplavujú ako odpoveď na stimuláciu
ACTH z hypofýzy, ktorý sa uvoľňuje pri akomkoľvek fyzickom alebo mentálnom strese. Je tu
negatívna spätná väzba. Cirkulujúce glukokortikoidy zabraňujú uvoľňovanie ACTH priamym
brzdiacim účinkom na hypotalamus a hypofýzu. Glukokortikoidy pôsobia na glukoneogenézu
v pečeni. Glukokortikoidy majú silné protizápalové a imunosupresívne účinky, ktoré sú
dôležité pre normálnu imunitnú odpoveď. Normálna sekrécia ACTH je najvyššia ráno
a najnižšia večer. Pohlavné hormóny (estrogény, androgény a progesterón) sú produkované
v pohlavných žľazách, ale malá časť sa tvorí v zóna retikularis kôry nadobličiek. Podporujú
rast na hormónoch závislých buniek v genitálnom trakte, v menšej miere sú zodpovedné za
normálny sexuálny vývoj a tiež za niektoré patologické procesy, ako benigná prostatická
hyperplázia.
Chirurgický prístup: väčšina urológov dáva prednosť laparoskopickému prístupu
k nadobličke, ktorý má významne nižšiu chorobnosť, mortalitu a dĺžku hospitalizácie. Pri
otvorenej operácii sa dáva prednosť extraperitoneálnemu prístupu - ako pri operácii obličky
(v 11 medzirebrí).
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3 ANAMNÉZA A PRÍZNAKY UROLOGICKÝCH
OCHORENÍ - SYMPTOMATOLÓGIA
Anamnéza
Anamnéza je základom pre diagnózu a liečbu všetkých urologických pacientov Aby sme
mohli dobre určiť anamnézu, musíme poznať základné prejavy (symptómy) urologických
ochorení. Anamnézu treba odobrať kompletne, čiže nielen terajšie ochorenie, ale aj osobnú
anamnézu, liekovú, rodinnú, u žien na gynekologickú a nesmieme sa zabudnúť opýtať na
alergiu a zamestnanie.
Terajšie ochorenie. Pacienti prichádzajú sami, alebo sú odoslaní na urologické vyšetrenie pre
bolesti, ťažkosti s močením, zmeny kvality a kvantity moču, prípadne iné príčiny. Veľa
pacientov má viacero ťažkostí, preto ich rozlíšenie a rozpoznanie je nevyhnutne dôležité
pre ďalší úspešný liečebný postup. Treba zistiť:
-

ako dlho má pacient tieto symptómy,

-

aké závažné sú tieto prejavy,

-

či menia svoju intenzitu,

-

ako veľmi znepríjemňujú bežný život.

Cielene sa pýtame na červený (krvavý) moč, nakoľko bezbolestná hematúria je najčastejším
prvým prejavom nádorov.
Príznaky urologických ochorení
Bolesť. Príčinou bolesti býva vo väčšine prípadov zápal, alebo obštrukcia v urogenitálnom
systéme. Bolesti sú teda hlavnou príčinou, ktorá donúti pacienta prísť na vyšetrenie.
Bolesti obličkového pôvodu začínajú v kostovertebrálnom uhle a vyžarujú do hypochondria,
alebo epigastria. Bolesti pri zápale sú obvykle konštantné, zatiaľ čo bolesti pri obštrukcii
kolíšu (kolikovité). Treba ich odlíšiť od častých bolestí vyžarujúcich z chrbtice. Pri obličkovej
kolike si pacient nenájde úľavovú polohu, musí sa hýbať a obvykle pritom aj chodí. Pri bolesti
z chrbtice sa nehýbe, lebo pohyb mu spôsobuje bolesť. Bolesť je veľmi silná, kŕčovitá a šíri sa
z lumbálnej oblasti smerom dole a dopredu, pozri obrázok č. 3.1. Býva spojená
s vegetatívnymi prejavmi (n. vágus) pacient má nauzeu a môže zvracať. Najčastejšou príčinou
býva urolitiáza.
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Obrázok č. 3.1 Vyžarovanie bolesti pri renálnej kolike

Zdroj: Tanago. Smith´s General Urology. 2000.
Močovod. Bolesti sú podobné obličkovým. Najčastejšie sú zapríčinené obštrukciou. Čím
nižšie sa konkrement v močovode nachádza, tým sa aj bolesti presúvajú nižšie a môžu
vyžarovať až do skróta alebo labií. Ak je konkrement pred močovým mechúrom, pacient
môže mať nutkanie na močenie.
Močový mechúr. Bolesti sú obvykle pri obštrukcii (akútna retencia moču), alebo pri zápale.
Bolesť pri zápale sa zväčšuje pri plnení močového mechúra a ešte horšia môže byť pri
vyprázdňovaní (strangúria). Často je prítomné aj silné dráždenie na močenie (urgenie).
Prostata. Príčinou bolestí sú zápalové ochorenia. Bolesti môžu byť pestré, často sú
lokalizované do podbruška, na perineum, do skróta, do chrbta alebo rekta. Často sú spojené
s poruchami močenia, aj erekcie.
Penis.

Bolesti sú zvyčajne pri zápale v močovom mechúre, prostate alebo uretre, môžu byť

tiež spôsobené zápalom predkožky alebo pri parafimóze (zaškrtenej predkožke v sulcus
coronarius). Bolesti pri erekcii bývajú pri tuhých plátoch v stene penisu, často spojených so
zakrivením pri Peyronovej chorobe alebo priapizme (patologická dlhotrvajúca erekcia).
Skrótum. Bolesti môžu byť zo steny alebo obsahu skróta. Bolesti ľavého semenníka, ktoré
prejdú

v horizontálnej

polohe,

sú

typické

pre

varikokélu

(varikózne

rozšírenie

pampiniformného plexu). Silné a náhle vzniknuté bolesti v skróte sú podozrivé na torziu pretočenie semenníka a zaškrtenie ciev (bývajú po prudkých pohyboch). Bolestivosť a vysoká
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teplota svedčia pre zápal nadsemenníka a semenníka. Tupé ťahové bolesti môžu byť pri
zväčšenom semenníku pri nádore alebo hydrokéle (vodnej kýle).
Poruchy močenia
Poruchy močenia sa teraz označujú ako symtómy z dolných močových ciest (LUTS- lower
urinary tract symptoms). Môžu byť dráždivé (iritačné), obštrukčné, alebo kombináciou
oboch. Pomocou dotazníka (napríklad IPSS medzinárodné prostatické symptomové skore, viď
15.1 dotazníky) môžeme nielen objektivizovať závažnosť príznakov, ale aj monitorovať
úspešnosť liečby.
Dráždivé príznaky súvisia s poruchami uskladňovania moču. Kapacita močového mechúra je
približne 300 až 500 ml a dospelý človek močí normálne 5- 6 x za deň, približne 200 - 300 ml
moču. Dráždivé poruchy delíme na:
-

Polakizúriu - časté močenie je jeden z najčastejších urologických problémov. Častejšie
močenie sa vyskytuje pri zvýšenom výdaji (polyúria), alebo zníženej kapacite
močového mechúra (po rádioterapii, pri chronických zápaloch), alebo pri neurogénnej
poruche.

-

Urgentné močenie - ide o náhlu potrebu močiť, často spojenú aj s inkontinenciou.
Najčastejšie býva pri zápale močového mechúra.

-

Noktúria - je potreba močiť behom spánku. Dospelý človek pri normálnom príjme
tekutín nemusí v noci močiť. Noktúriu treba odlíšiť od spánkovej polyúrie (napríklad
u dekompenzovaných kardiakov, pri používaní diuretík, pri dekompenzovanom diabetes
mellitus) alebo zníženej kapacity močového mechúra. Časté močenie cez deň, bez
nočného močenia, je často psychogénneho pôvodu. Koncentračná schopnosť obličiek
s vekom klesá, u starších pacientov sa v noci v ľahu zlepšuje prekrvenie obličiek, čím sa
zvyšuje produkcia moču. Nočné močenie býva aj u ľudí, ktorí večer pijú veľa tekutín,
najmä kávu a alkohol. Tieto majú silný diuretický účinok. Bez týchto faktorov však
noktúria poukazuje na problém s funkciou močového mechúra, k druhotnej
subvezikálnej obštrukcii, alebo na zníženie kapacity mechúra.

-

Strangúria je bolestivé močenie, ktoré býva pri infekciách v dolných močových cestách
alebo súvisí s poranením uretry alebo cystolitiázou.

-

Dysúria je obtiažne močenie, ktoré je často zapríčinené zápalom. Taktiež sa často spája
so strangúriou, polakizúriou a urgentným močením. Bolesti na začiatku močenia sú
obyčajne pri zápale močovej trubice, pri zápale močového mechúra sú na konci
močenia.
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Je veľmi dôležité odlíšiť dráždivé príznaky pri náhlych cievnych mozgových príhodách,
diabetes mellitus a Parkinsonovej chorobe. Väčšina neurologických ochorení postihuje horný
motoneurón, s následnou stratou kôrovej inhibície močenia, čoho následkom býva znížená
kompliance močového mechúra (schopnosť močového mechúra uskladňovať moč bez
zvýšenia intravezikálneho tlaku) a dráždivé prejavy. Urológovia musia byť veľmi opatrní pri
vylúčení neurologickej poruchy pred operáciou subvezikálnej obštrukcie. Takáto operácia
nielenže nepomôže, ale môže mať za následok trvalú močovú inkontinenciu.
Obštrukčné príznaky. Pacient močí ťažšie (pomáha si aj brušným lisom), najčastejšie pri
subvezikálnej obštrukcii alebo striktúre uretry.
a) Slabší prúd moču, ktorý sa spája s benígnou hyperpláziou prostaty (BHP), so
striktúrou uretry alebo karcinómom prostaty v pokročilom štádiu.
b) Oneskorenie začiatku (štartu) močenia je typické pre BHP. Trvá dlhší čas od impulzu
na močenie k vlastnému močeniu.
c) Predĺžené močenie: býva pri BHP alebo pri zúženej močovej trubici.
d) Prerušované močenie: pacient močí na viac krát.
e) Akútna retencia moču: pacient má silné nutkanie na močenie, bolesti v podbrušku, ale
nemôže sa vymočiť.
f) Inkontinencia z pretekania (ischuria paradoxa), zvláštna forma inkontinencie, ktorá
býva pri retencii moču. (viď ďalej)
Inkontinencia moču. Ide o nechcený únik moču z močovej trubice. Najčastejšia je zmiešaná
forma: stresová a urgentná inkontinencia u žien. Ďalšie príčiny sú na obrázku č. 3.2.
a) Oneskorené močenie je typické pre benígnu hyperpláziu prostaty (BPH). Trvá dlhší
čas od impulzu na močenie k vlastnému močeniu.
b) Predĺžené močenie: býva pri BPH alebo pri zúženej močovej trubici.
c) Prerušované močenie: pacient močí na viac krát.
d) Akútna retencia moču: pacient má silné nutkanie na močenie, bolesti v podbrušku, ale
nemôže sa vymočiť.
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Obrázok č. 3.2 Ďalšie príčiny inkontinencie: cudzie teleso, nádor, konkrement, zápal,
nesprávna operácia, neurogenné príčiny, divertikul uretry

Zdroj: The Netter Presenter Urinary System.
Kontinuálna inkontinencia je zvyčajne pri ektopickom močovode alebo pri močovej fistule
obrázok č. 3.3.
Obrázok č. 3.3 Vezikovaginálna fistula

Zdroj: The Netter Presenter Urinary System.
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Stresová inkontinencia je únik moču pri zvýšenom vnútrobrušnom tlaku (námahe, cvičení).
Najčastejšie sa vyskytuje u žien po viacerých pôrodoch a u mužov po operácii prostaty,
obrázok. č. 3.4.
Obrázok č. 3.4 Pri oslabenom panvovom dne sa močový mechúr posúva pod brucho, takto
môže pôsobiť zvýšený vnútrobrušný tlak na močový mechúr a dôjde k úniku moču

Zdroj: The Netter Presenter Urinary System.
Urgentná inkontinencia je únik moču po silnom (nepotlačiteľnom) nútení na močenie.
Vyskytuje sa najčastejšie pri zápalových poruchách močového mechúra, alebo pri
detrusorovej nestabilite, obrázok č. 3.5.
Obrázok č. 3.5 Zvraštený močový mechúr s malou kapacitou

Zdroj: The Netter Presenter Urinary System.
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Inkontinencia z pretekania je zvyčajne následkom chronickej bezbolestnej retencie moču,
obrázok č. 3.6.
Obrázok č. 3.6 Preplnený močový mechúr, z ktorého po kvapkách uniká moč

Zdroj: The Netter Presenter Urinary System.
Únik moču počas spánku (enuresis nocturna) je u dospelých zvyčajne pri chronickej retencii
moču. U detí je výrazom nezrelosti a dôsledkom chýbajúcej centrálnej kontroly mikčného
reflexu. Dieťa po narodení močí reflexne (močový mechúr sa po dosiahnutí určitej náplne
automaticky nekontrolovateľne vyprázdni). S dozrievaním tohto reflexu sa naučí kontrole
močenia (močí na nočník). U niektorých pretrváva pomočovanie v spánku. Do 3 rokov sa
považuje za fyziologický, ustupuje postupným dospievaním centrálneho nervového systému,
pretrváva u 15 % chlapcov do 5 rokov a 1 % do 15 rokov.
Odkvapkávanie po vymočení býva niekoľko minút zvyčajne u mladých chlapcov. Nemalo by
sa zamieňať za koncové odkvapkávanie po skončení mikcie (postevakuačnú inkontinenciu)
v dôsledku mechanickej obštrukcie, napríklad pri pokročilej BHP.
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Zmeny kvality moču
Krv v moči (hematúria). Ide o prítomnosť erytrocytov v moči. Možné príčiny hematúrie sú na
obrázku č. 3.7. Markoskopická hematúria (moč je viditeľne červený) je pravdepodobnejšie
spojená s patológiou, ako mikroskopická, ale pri oboch musíme pacienta dôkladne vyšetriť.
Obrázok č. 3.7 Možné príčiny hematúrie
1. Nádor parenchýmu obličky,
2. Traumatická ruptúra obličky,
3. Nádor kalichovo panvičkového
systému,
4. Zvraštená oblička,
5. Nádor močovodu,
6. Tuberkulóza močovodu,
7. Cystitída,
8. Cystolitiáza,
9. Ochorenia prostaty (BHP,
karcinóm),
10. Uretrolitiáza,
11. Glomerulonefritída,
12. Tbc obličky,
13. Nefolitiáza,
14. Pyelonefritída,
15. Ureterolitiáza,
16. Nádor močového mechúra,
17. Cudzie teleso v močovom mechúre,
18. Tbc m. mechúra,
19. Vezikulitída,
20. Nádor uretry.

Zdroj: Kawaciuk. Urologie. 2000.

Iniciálna hematúria (len na začiatku močenia) pochádza zvyčajne z prostaty alebo uretry,
zatiaľ čo totálna hematúria poukazuje na pôvod v močovom mechúre alebo vyššie.
Terminálna hematúria býva pri zápale hrdla močového mechúra alebo prostaty. Pri väčšej
hematúrii bývajú krvné zrazeniny a môžu zapríčiniť obštrukciu, bolesti až tamponádu
močového mechúra. Červovité zrazeniny mávajú pôvod v hornom močovom trakte a formujú
sa takto ako postupujú močovodom. Bolesť a krv v moči poukazuje na zápal, zatiaľ čo
bezbolestná hematúria, je podozrivá z nádoru. Treba zvlášť zdôrazniť, že hematúria
u dospelých by sa vždy mala považovať za prejav nádoru až dovtedy, pokiaľ sa
nevylúči, preto sa vyžaduje okamžité urologické vyšetrenie. Najčastejšou príčinou
veľkej hematúrie u pacientov nad 50 rokov sú uroteliálne nádory močového mechúra.

27

Mikroskopická hematúria: keď erytrocyty zistíme pri mikroskopickom vyšetrení.
Pneumatúria (vzduchové bublinky v moči) môžu byť zapríčinené močovou infekciou
s plyntvoriacimi baktériami alebo fistulou medzi črevom a močovým traktom. Často je
spojená s ďalšími močovými prejavmi a črevnými ťažkosťami.
Pyúria: ide o patologický nález leukocytov v moči a je známkou prebiehajúceho zápalu.
Bakteriúria: ide o nález významného množstva baktérií v moči. Moč je normálne sterilný.
Aseptická pyúria (abakteriálna): ide o patoligický nález leukocytov v moči pri negatívnej
kultivácii moču. Je typická pre tuberkulózny zápal obličiek.
Zmeny v množstve moču
Diuréza sa u dospelého človeka pohybuje medzi 1200 až 1800 ml za 24 hodín.
Polyúria je zvýšené množstvo moču za 24 hod. Pri urologických ochoreniach ide
prevažne o vyrovnávajúcu polyúriu, ktorá sa usiluje nahradiť zníženú koncentračnú
schopnosť obličiek a svedčí o poškodenej funkcii obličiek.
Oligúria je znížené množstvo moču pod 300 ml /24 hod.
Anúria je stav, pri ktorom obličky vylučujú menej ako 100 ml /24 hod., alebo úplne
prestanú vylučovať moč. Chorý nemočí a má prázdny močový mechúr. Delí sa podľa
príčin na prerenálnu, renálnu a subrenálnu.
Prerenálna anúria je zapríčinená zníženým prietokom krvi, zníži sa aj glomerulárna filtrácia.
Vzniká pri zníženom objeme krvi napríklad pri jej stratách, obdobne plazmy alebo tekutín
a elektrolytov. Pri infarkte myokardu, embólii a. pulmonalis, septickom šoku.
Renálna anúria na podklade poškodenia parenchýmu obličiek (pri dlhšie trvajúcom poklese
tlaku, toxickom poškodení, akútnych zápaloch - glomerulonefritída).
Subrenálna anúria vzniká pri obštrukcii močových ciest, takže sa moč nedostane z obličky do
mechúra Napríklad pri solitárnej obličke a konkremente v močovode. Niekedy sa označuje aj
ako supravezikálna obštrukcia.
Hematospermia (krv v semene) býva pri chronickom zápale prostaty, semenných mechúrikov
alebo pri karcinóme prostaty a často je spojená s bolesťami prostaty. Obyčajne vymizne po
niekoľkých týždňoch a nevyžaduje zvláštne vyšetrenie, ak nie je podozrenie na rakovinu
prostaty. Môže byť spojená podobne ako makroskopická hematúria s predávkovaním
s antikoagulanciami.
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Výtok z urethry (Uretral discharge) je častejšie pozorovaný u mužov a obyčajne býva pri
sexuálne prenosných ochoreniach (STD): Kvapavka (Neisseria gonorrheoe), Chlamýdia
trachomatis, Ureaplazma urealytikum, Mykoplazma genitalium, Trichomonas vaginalis.
Pýtame sa na farbu a množstvo výtoku. Fyziologický výtok býva pri polúcii (spermatorhoe).
Dôležité je pri ďalšom vyšetrení prehrnúť predkožku a rozlíšiť medzi výtokom z prepucia pri
karcinóme penisu, zápale predkožky, syfylitickým vredom, retinovanom smegma a naozaj
skutočným výtokom z urehtry. Viac viď sekréty.
Dotazníky pri niektorých prejavoch nám môžu pomôcť špeciálne dotazníky, tabuľka č. 3.1.
Dotazníky by mali napomôcť k detailnej urologickej anamnéze, ale nie nahradiť rozhovor
s pacientom. Úplné validizované a medzinárodne uznávané dotazníky sú v kapitole č. 15.
Tabuľka č. 3.1 Príklady dotazníkov v urológii (viď kapitola 15)
Prejavy

Dotazník

1. Príznaky z dolných močových ciest

- Medzinárodné prostatické symptomové skore IPSS

2. Bolesti močového mechúra

- Dotazník na intersticiálnu cystitídu IC score

3. Erektilná dysfunkcia

- Medzinárodný index erektilnej funkcie IIEF 5

4. Chronická bolesť z prostaty

- Národný inštitút zdravia Symptomový index pri
chronickej (panvová bolesť) prostatitíde.

5. Starnúci muž

- Dotazník starnúceho muža AMS Ageing male scale

Osobná anamnéza - veľa urologických pacientov je starších a majú chronické ochorenia
viacerých systémov, ktoré majú vplyv na urogenitálny systém a môžu ovplyvňovať farbu
a množstvo moču. Napríklad pacienti s cukrovkou (DM), sklerózou multiplex (SM) majú
často poruchy močenia. Liečba hypertenzie môže mať za následok erektilnu dysfunkciu (ED).
Zaznamenáme aj všetky predchádzajúce operácie, ako aj úrazy. Treba sa pýtať na fajčenie,
(ktoré vyvoláva uroteliálne nádory a erektilnú dysfunkciu ED), alkohol, dôležitá je aj lieková
anamnéza. Liečba hypertenzie môže mať za následok ED.
Rodinná anamnéza - niektoré ochorenia sa vyskytujú častejšie v rodine vplyvom výživy,
napríklad urátová litiáza, niektoré ochorenia sú dedičné, napríklad cystické ochorenie obličiek
(obrázok č. 3.8), cystínová urolitiáza, epispádia, hypospádia. Cielene sa pýtame na výskyt
nádorov, tuberkulózy, prípadne iných vrodených chýb. Ak má pacient dvoch príbuzných
v prvej línii s rakovinou prostaty, je u neho zvýšené riziko.
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Obrázok č. 3.8 Polycystické obličky

Zdroj: Bullock. Urologia. 2008
Alergická anamnéza - pýtame sa na alergie na lieky a potraviny a cielene na alergiu na jód
(pre možnosť použitia kontrastných látok pri RTG vyšetrení).
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4 FYZIKÁLNE VYŠETRENIE
Starostlivé vyšetrenie celého tela je dôležité na zhodnotenie urologického nálezu. Zvláštnu
pozornosť treba venovať močovo - pohlavnému systému. Vyšetrenie per rektum u mužov
a malej panvy u žien, sú dôležité pre zhodnotenie ťažkostí spojených s močením z dolných
močových ciest.
Všeobecné vyšetrenie sa nelíši od interného vyšetrenia. Zhodnotíme celkový stav: vedomie,
habitus, stav výživy, kachexiu, anémiu, žltačku, farbu kože a lymfadenopatiu. Edémy na
periférii môžu poukazovať na hypoproteinémiu, venóznu alebo lymfatickú obštrukciu,
kardiálne zlyhanie, chronické zlyhanie obličiek alebo nefrotický syndróm. Zmeriame teplotu,
tlak krvi, vyšetríme srdce, pľúca perkusiou a auskultáciou hrudníka.
Muž by mal byť vyšetrený na gynekomastiu, ktorá môže byť pri endokrinných chorobách,
zlyhávaní pečene, pri užívaní antiandrogénov pre rakovinu prostaty, alebo pri produkcii
estrogénov z nádoru semenníka. Nemali by sme zabudnúť palpovať pulz na dolných
končatinách. Pri poruchách močenia a erektilnej dysfunkcii je potrebné neurologické
vyšetrenie, ktorého súčasťou je vyšetrenie sakrálneho reflexu, obrázok č. 4.1.
Obrázok č. 4.1 Vyšetrenie reflexov: sakrálny S2, S3 a S4, kremasterický L1-L2,
bulbokavernózny L5-S5, kolenný L2-L4, bedrový L5-S2, análny S4-S5

Zdroj: Bullock. Urologia. 2008.
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Pohľad
Brušná stena sa môže vyklenovať pri veľkom nádore obličky, pri veľkej obličkovej cyste,
polycystických obličkách. Častejšie sa nad symfýzou vyklenuje preplnený močový mechúr pri
retencii moču, obrázok č. 4.2. Extrofia močového mechúra u detí je zriedkavá vývojová
chyba, pri ktorej chýba časť prednej brušnej steny aj močového mechúra a zadná stena
močového mechúra aj s vyústením močovodov tvorí časť prednej brušnej steny. Všímame si
inguinálnu oblasť pre možnú inguinálnu (skrotálnu, femorálnu) herniu, alebo zväčšené uzliny.
Obrázok č. 4.2 Hmatný preplnený močový mechúr šípka vpravo, vľavo umbilikus

Zdroj: Zvara. Klinická urológia. 1990.

VYŠETRENIE MUŽSKÉHO GENITÁLU
Na genitále si všímame:
Abnormality predkožky 

fimóza - je zúženie predkožky, ktorá sa nedá pretiahnuť,



parafimóza - predkožka je stragulačne pretiahnutá cez žaluď a nedá sa pretiahnuť späť,



balanopostitída - zápal predkožkového vaku.

Abnormálne vyústenia močovej trubice (obrázok č. 4.3) 

hypospádia - je vyústenie uretry na prednej strane penisu a je spojené s jeho
zakrivením dopredu.



epispádia - je stav, keď močová trubica vyúsťuje na zadnej strane penisu.



stenóza meatu - zúženie vonkajšieho otvoru močovej trubice.
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Obrázok č. 4.3 Epispádia a hypospádia

Zdroj: Zvara. Klinická urológia. 1990.
Choroby glansu penisu: balanitída, kondylómy (vírusové výrastky na penise), karcinóm
penisu má vzhľad papilárny alebo nodózny, ktorý skoro ulceruje.
Výtok z močovej trubice: býva príznakom zápalu močovej trubice. Pri kvapavke býva hustý,
žltý, pri iných zápaloch môže byť rôznej farby, rôzne zapáchať. Často sú riedke hlienovité,
obvykle v podobe rannej kvapky. Na výtok sa pýtame ešte pred vymočením pacienta, aby sme
mohli urobiť výter na kultiváciu.
Skrótum: pozri nižšie.

Poklep
Bolestivý poklep signalizuje peritoneálne dráždenie, bubienkový poklep subileózny alebo
ileózny stav. Skrátený poklep nad symfýzou nám orientačne povie o veľkosti náplne
močového mechúra.

Pohmat
Najprv vyšetrujeme obličky, obrázok č. 4.4. Prstami jednej ruky sa snažíme obličku v oblasti
lumbokostálneho uhla podvihnúť a druhou rukou cez brucho posúdiť jej veľkosť, uloženie
a povrch. Obličky sú hmatné len u detí alebo astenických ľudí, alebo polycystické, inak
hmatáme niekedy dolný pól, väčšinou ich nehmatáme vôbec. Pri zápale alebo obštrukcii
močových ciest býva značne bolestivý otras obličky (tapotement). Močový mechúr možno
hmatať len naplnený nad symfýzou, ako hladkú rezistenciu, ktorá môže byť pri distenzii
bolestivá.

33

Obrázok č. 4.4 Hmatanie obličiek

Zdroj: Campbell – Walsh. Urology. 9th ed. 2007.

Per rektum
Vyšetrujeme pacienta buď v stoji s predklonom, obrázok č. 4.5, alebo v polohe na ľavom
boku alebo v gynekologickej polohe. Pozorne prezrieme análnu oblasť, trhlina konečníka
alebo zapálené hemoroidy sú pre silnú bolestivosť kontraindikáciou tohto vyšetrenia.
Rukavicu natrieme lubrikačnou vazelínou, alebo gélom a točitým pohybom zospodu smerom
hore (obrázok č. 4.6), vnikneme ukazovákom do konečníka. Zhodnotíme tonus zvierača.
Ochabnutý a dilatovaný análny zvierač, spolu s ochabnutým konečníkom, môže byť kľúčom
k diagnóze neurogénneho ochorenia. Palpujeme stenu rekta, prostatu a semenné mechúriky.
Na prostate hodnotíme jej veľkosť, symetriu, ohraničenie, konzistenciu, povrch a bolestivosť.
Normálna prostata má tvar gaštanu a hmotnosť do 20 g, je pružná (ako špička nosa), hladká,
ohraničená, nebolestivá. Pri zápaloch býva mäkká, bolestivá, pri nádore a prostatolitiáze
hmatáme tvrdý uzlík, pri pokročilom nádore je prostata tvrdá, hrboľatá, neohraničená,
nebolestivá. Sedemdesiat percent rakoviny prostaty vyrastá zo zadného laloku a je per rektum
palpovateľná, 25 % karcinómov rekta je tiež palpovateľných v dosahu prsta. Semenné
mechúriky nie sú fyziologicky hmatné.
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Obrázok č. 4.5 Postoj pri vyšetrení per rektum

Obrázok č. 4.6 Vyšetrenie per rectum

Zdroj: Dvořáček. Urologie praktického lékaře. 2000.

Skrótum
Najprv prezrieme možné abnormality, potom stenu skróta a obsah vyšetríme pohmatom.
Obsah vyšetrujeme systematicky: posúdime uloženie, tvar, konzistenciu, povrch, bolestivosť
a pohyblivosť semenníkov, nadsemenníkov, semenný povrazec. Vyšetríme na prítomnosť
varikokély (rozšírený venózny komplex plexus pampiniformis) najlepšie v stoji, prípadne
s Valsalvovým manévrom (muž zvýši vnútrobrušný tlak - kedy sa varikokéla zvýrazní),
u 98 % vyšetrovaných býva vľavo. Náhle vzniknutá varikokéla vľavo býva pri nádoroch ľavej
obličky, varikokéla vpravo býva častejšie pri retroperitoneálnych nádoroch. Zväčšený
semenník podrobnejšie vyšetríme na rozlíšenie hydrokély od nádoru, ultrasonografiou.
Bolestivý pohmat býva pri zápale semenníka, ale častejšie nadsemenníka, treba vylúčiť torziu
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semenníka. Torzia je pretočenie a zaškrtenie prívodných ciev semenníka a vyžaduje urgentnú
operáciu do 6 hodín inak hrozí nekróza. Atrofické testis je malé, mäkšej konzistencie, citlivé
na pohmat. Býva po neúspešnej orchiopexii, plastike inguinálneho kanála, po orchidíde, po
torzii.
Hernia: vyšetríme aj inguinálny kanál na prítomnosť inuginálnej hernie, ak sa herniový vak
tlačí až do skróta hovoríme o skrotálnej hernii. Hernia sa zvýrazní pri stoji a zvýšení
vnútrobrušného tlaku (napríklad zakašľanie). Femorálna hernia sa nachádza kaudálnejšie
a laterálnejšie od inguinálneho kanála.
Penis: môžeme vyhmatať zatvrdnutie (tuhé hrčky až pláty) pri indurácii penis plastika
(Peyronies dissease).

VYŠETRENIE ŽENSKÉHO GENITÁLU
Karunkula uretry je drobný červený sliznicový výrastok z močovej trubice zápalového
pôvodu. Môže napodobiť začínajúci nádor močovej trubice, preto je dôležité histologické
vyšetrenie odstránenej karunkuly. Skenneho žľazy vyúsťujú po oboch stranách pri vonkajšom
otvore uretry a Bartholiniho žľazy, sú uložené v dolnej časti labia majora a vyúsťujú na dolnej
ploche labia minora. Môžu byť zdrojom pretrvávajúcej uretritídy alebo cystitídy. Požiadame
pacientku v gynekologickej polohe, aby zakašlala a takto môžeme odhaliť stresovú
inkontinenciu, predný alebo zadný vaginálny prolaps (cystocele a uretrocele, herniacia
spodiny močového mechúra a uretry do pošvy) obrázok č. 4.7. Tieto sú spojené
s prítomnosťou reziduálneho moču, ktorý môže viesť k dysúrii, pocitu neúplného
vyprázdnenia močového mechúra aj pretrvávajúcej infekcii močového mechúra. Ženskú
močovú trubicu môžeme palpovať cez prednú stenu pošvovú. Postupným tlakom zvnútra,
smerom navonok, môžeme vytlačiť cez vonkajší otvor uretry hnis pri uretritíde, alebo obsah
divertikla uretry.

Posluch
Používame skôr k odlíšeniu paraliteckého ilea od mechanického, napríklad pri obličkovej
kolike.

Presvietenie
V minulosti používaná diafanoskopia (na odlíšenie hydrokély od nádoru v skróte) bola
nahradená presnou sonografiou.
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Obrázok č. 4.7 Cystocele, rectocele

Zdroj: Abrams. Clinical Manual of Incontinence in Women. 2005.

37

5 LABORATÓRNE VYŠETRENIA
K určeniu správnej diagnózy ako i stavu a priebehu ochorenia, potrebujeme vyšetriť moč, krv
a niekedy aj sekréty. Spermiogram viď kapitola o infertilite.

5.1 VYŠETRENIE MOČU
Správny odber je základom vyšetrenia, nesprávny odber často vedie k chybnej diagnóze
a následne k zbytočnej liečbe. Moč má byť čerstvý, do 30 min. od vymočenia, (dlhším státím
dôjde k rozloženiu korpuskulárnych elementov – erytrocyty, leukocyty kryštály). Vždy
poučíme pacienta o správnom odbere moču. Pacient má odobrať stredný prúd, v spornom
prípade odoberieme cievkovaný moč. Pri vyšetrení moču vyšetrujeme: fyzikálne vlastnosti
(objem, farba, zápach, zákal, merná hmotnosť, osmolalita), biochemické zloženie (reakcia
pH, bielkoviny, cukor, ketóny, leukocyty, krv, baktérie), mikroskopicky sediment,
kvantitatívne hodnotenie, mikrobiologické a cytologické vyšetrenie.
Skúška 3 pohárov pre lokalizáciu zdroja infekcie. Pacient vymočí začiatok asi 10 ml moču do
pohára - prvá vzorka. Do druhého pohára vymočí väčšinu. Po masáži prostaty vymočí zvyšok
do tretieho pohára. Takto sa podľa Stameyho môže lokalizovať infekcia, ak je v prvom:
z uretry, v druhom z mechúra a v treťom z prostaty.

5.1.1

FYZIKÁLNE VYŠETRENIE MOČU

Objem moču: diuréza závisí od príjmu tekutín, extrarenálnych strát (potením, dýchaním,
črevné straty) a funkcie obličiek. Zdravý dospelý človek vymočí za 24 hod. 1500 - 2000 ml.
Ak vymočí menej ako 300 ml, hovoríme o oligúrii, pod 100 ml o anúrii.
Farba moču: normálne je bezfarebný, pri vyššej koncentrácii má moč farbu s nádychom žltej.
Ráno býva tmavší, lebo je koncentrovanejší. Farbu moču podmieňuje urochróm a urobilín,
mení sa vplyvom chorobných procesov, toxických látok, liekov (pyrvínium do červena), ale
i niektorých látok z potravín (cvikla do červena).
Zákal moču: čerstvý moč je číry, pri chladnutí vzniká jemné zakalenie zapríčinené
rozpustenými látkami, ktoré sa pri nižšej teplote zrážajú. Výrazne skalený býva pri
nezávažnej fosfátúrii, uratúrii, alebo klinicky závažnej pyúrii.
Zápach moču: čerstvo vymočený moč má špecifický, mierne aromatický zápach podmienený
malým množstvom prchavých mastných kyselín. Po dlhšom statí sa zápach moču mení na
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čpavkový, zapríčinený amoniakom vznikajúcim pri štiepení urey. Zápach moču ovplyvňujú
chorobné zmeny v organizme i niektoré lieky. Pri masívnej infekcii má moč nepríjemný, až
hnilobný zápach.
Špecifiká hmotnosť moču: je najjednoduchšie hodnotenie hydratácie chorého. Špecifická
hustota moču sa pohybuje od 1003 - 1030. Nízka špecifická váha (menej ako 1008) býva pri
chronickej obličkovej nedostatočnosti, vysokom príjme tekutín, diabetes insipidus. Vysoká
špecifická hmotnosť je zapríčinená dehydratáciou, veľkou glykosúriou, a proteinúriou. Pri
postihnutí tubulov je izostenuria 1010.
Osmolalita: Normálne hodnoty osmolality pri bežnom príjme tekutín sú 300 - 900 mmol/kg.
Osmolalita moču závisí za zrieďovacej a koncentračnej schopnosti obličiek. Krajné hodnoty
osmolality, pri maximálnom zriedení a pri maximálnej koncentrácii, sa pohybujú v rozmedzí
50 - 1200 mmol/kg.

5.1.2

BIOCHEMICKÉ VYŠETRENIE MOČU KVALITATÍVNE

Moč vyšetrujeme kvalitatívne na prítomnosť niektorých látok v moči, najčastejšie však
indikátorovým papierikom ponoreným do moču. Ide o prúžky papiera s nanesenými
chemikáliami, ktoré reagujú s látkami v moči zmenou farby. Spektrum môže zahrňovať: pH,
osmolalitu, bilirubín, glukózu, ketóny, proteíny, krv, leukocyty, nitráty.
pH moču: (koncentrácia vodíkových iónov) fyziologické rozpätie je od 5,5 do 8,5. Závisí od
zloženia stravy (moč je neutrálny až alkalický pri rastlinnej strave), prítomnosti fosforečnanu
sodného, bikarbonátov, amoniaku a celkového metabolického stavu. Prítomnosť baktérií
Pseudomonas aerginosa a rody Proteus, ktoré štiepia ureu na amoniak a vodu vedie,
k alkalizácii moču. Zásaditý býva aj pri tbc infekcii.
Bielkoviny v moči – proteínúria: u zdravých je neprítomná, fyziologicky za 24 hod.
neprekračuje 30 - 150 mg. Hodnoty nad 150 mg sa pokladajú na patologické. Pri pozitívnom
náleze myslíme na glomerulonefritídu, nefrosklerózu alebo intersticiálnu nefritídu. Mierna
proteinúria do 2 g/24 hod. sa vyskytuje pri vaskulárnej nefroskleróze, intersticiálnej nefritíde
a pri pylonefritíde. Pri glomerulonefritíde môže byť proteinúria rôzne vysoká. Nad 5 g/ 24
hod. býva pri nefrotickom syndróme. Ortostatická proteinúria býva zvyčajne mierna, do
1 g/24 hod. a je intermitentná, v závislosti od polohy vyšetrovanej osoby. Proteinúriu je
nevyhnutné kvantifikovať 24 hodinovým zbieraním moču.
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Glukóza v moči – glykozúria: u zdravého človeka v moči nie je glukóza prítomná. Glukóza
v močí svedčí pre diabetes mellitus, alebo môže byť pri zníženom exkrečnom prahu obličky,
Falkoniho syndróme, toxickom poškodení obličiek a mala by sa vyšetriť glykémia.
Ketóny v moči – ketónúria: bývajú v moči pri dekompenzovanom diabete, pri hladovaní, pri
febrilných stavoch a po zvracaní. Po celkovej anestézii možno často zistiť ketonúriu.
Krv v moči – erytrocyty: indikátorový papierik deteguje viac ako 5 erytrocytov na mikroliter.
Chemicky zistená hematúria musí byť overená nálezom v močovom sedimente pod
mikroskopom. Viac erytrocytov je podozrivých na urologické ochorenie a vyžaduje
kompletné vyšetrenie.
Pyúria a bakteriúria: biochemický nález leukocytov a baktérií v moči je len orientačný a má
vysoké % nesprávnych výsledkov. Vždy je potrebné pozitívny nález doplniť mikroskopickým
vyšetrením močového sedimentu a kultiváciou moču.

5.1.3

MIKROSKOPICKÉ VYŠETRENIE MOČOVÉHO SEDIMENTU

10 ml moču sa naleje do skúmavky a 5 minút sa centrifuguje pri 1500 otáčkach. Po
cenrifugovaní moč zo skúmavky zlejeme, sediment nanesieme na čisté podložné sklíčko
a priložíme naň krycie sklíčko. Preparát pozeráme pod mikroskopom pri najprv 100
násobnom zväčšení pre orientáciu potom pri 300 x, mali by sme pozrieť aspoň 30 polí.
Hľadáme červené krvinky, biele, valce, epitélie, kryštály a baktérie. Erytrocyty sa môžu
dostať do moču od glomerulu až po vonkajšie ústie uretry. Erytrocyty z glomerulov sú
zmenené, bývajú dysmorfné a väčšie, zatiaľ čo z dolného močového traktu sú nezmenené.
Normálne nájdeme menej ako 1 - 2 erytrocy v jednom poli a menej ako 5 leukocytov.
Baktérie. Ich určenie z natívneho preparátu nebýva spoľahlivé. Presnejšie vyšetrenie baktérií
je v sedimente zafarbenom metódou podľa Grama. Výsledky tohto vyšetrenia vo vysokom %
korelujú s bakteriologickým vyšetrením, v klinickej praxi sa v súčasnosti nepoužíva.
Kryštály. Ich prítomnosť závisí od reakcie, koncentrácie a teploty v čase vyšetrenia. Čím je
moč koncentrovanejší a chladnejší, tým skôr nájdeme kryštály. Najčastejšie kryštály sú
fosfáty, uráty, oxaláty, obrázok č. 5.l.3.1.
Epitélie. V normálnom moči sa vyskytujú ojedinele. Nález epitelových buniek v natívnom
sedimente je dôkazom znečistenia moču (kontaminácie), ktoré pochádza z vagíny alebo
prepucia.
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Leukocyty. Prítomnosť leukocytov vo vyššom množstve signalizuje väčšinou zápal.
Erytrocyty. Nález erytrocytov musí viesť k podrobnému vyšetreniu a objasneniu príčiny.
Močové valce. Sú zrazené bielkoviny sformované v obličkových tubuloch, odkiaľ ich vyplaví
prúd moču. Rozoznávame granulované, erytrocytové, hemoglobínové, leukocytové, epitelové,
voskové a okrem hyalínových, (ktoré bývajú aj v močí zdravých ľudí pri dlhšom nedostatku
tekutín) svedčia o ochorení parenchýmu obličiek. Včlenenie buniek do matrixu valca
potvrdzuje jeho obličkový pôvod a pomáha stanoviť diagnózu glomerulonefritídy alebo
pyleonefritídy.
Obrázok č. 5.1.3.1 Kryštály v moči

Zdroj: Kawaciuk. Urologie. 2000

5.1.4

KVANTITATÍVNE VYŠETRENIE MOČU

Presnejšie informácie o počte erytrocytov, leukocytov a valcov v moči získame z Addisovho
sedimentu. Je to vyšetrenie 24 hodinového alebo 12 hodinového moču. Pacient sa pred
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začiatkom vymočí na toalete a ďalší moč už močí do zbernej nádoby. Naposledy sa vymočí na
konci určeného času. Na vyšetrenie donesie buď všetok moč, alebo odmeria množstvo,
zamieša ho a vzorku v skúmavke (20 - 40 ml) prinesie na vyšetrenie. V 24 hodinovom
sedimente u zdravých ľudí sa nevylúči viac ako 1 milión erytrocytov a 2 milióny leukocytov
a 100 000 valcov. Kvantitatívne vyšetrenie bielkovín (viď bielkoviny v moči). Pri urolitiáze
vyšetrujeme 24 hod. moč kvantitatívne na Ca, P, Mg, kyselinu močovú, kyselinu oxalovú,
kreatinín, citráty, cysteín a ďalšie látky - podľa potreby.

5.1.5

CYTOLOGICKÉ VYŠETRENIE

Je vyšetrenie sedimentu z vymočeného moču, alebo výplachu močového mechúra. Čerstvý
moč sa scentrifuguje a sediment farbí podľa Papanicolaua a hľadajú sa nádorové bunky. Robí
sa pri podozrení na uroteliálny karcinóm, alebo pri sledovaní pacientov s papilárnymi nádormi
močových ciest. Cytológia má vysokú senzitivitu pre vysoko-rizikové (high - grade) nádory,
ale malú pri low-grade nádoroch. Pozitívna močová cytológia poukazuje na uroteliálny nádor
kdekoľvek v močových cestách. Ranný moč nie je vhodný pre častú cytolýzu.

5.1.6

BAKTERIOLOGICKÉ VYŠETRENIE MOČU

Na vyšetrenie sa posiela obyčajne stredný prúd moču, alebo cievkovaný moč, u detí sa môže
odobrať moč suprapubickou aspiráciou močového mechúra. Moč by mal byť kultivovaný do
jednej hodiny od odberu, inak ho treba držať pri teplote 5̊C. Prítomnosť viac ako 100 000
organizmov v 1 ml svedčí o infekcii, zatiaľ čo menej ako 10 000/1 ml svedčí o kontaminácii
(nesprávny odber). Pri kultivácii sa vždy robí aj citlivosť na antibiotiká ako aj farbenie podľa
Grama, na identifikáciu organizmov.

5.1.7

TUBERKULÓZA

Tuberkulóza (Mykobaktérium tuberkulosis, M. bovis). Pri podozrení na tuberkulózu sa posiela
3 až 5 vzoriek na vyšetrenie - na kultiváciu, táto však trvá 8 až 12 týždňov. Mikroskopicky sa
vyšetroval náter močového sedimentu farbený podľa Ziehl - Neelsena a následne sa hľadali
tyčinky mykobaktérie. Ide o náročnú metódu, navyše s malou výťažnosťou. Diagnóza sa
musela potvrdiť kultiváciou. Nové rýchle možnosti diagnostiky pomocou - IGRA (interferon
gamma release assays) Quanti FERON® – TB Gold. Test stanoví tuberkulóznu infekciu na
základe prítomnosti interferónu gama (INF), produkovaného T-lymfocytmi pacienta in vitro po stimulácii antigénmi podobnými špecifickým mykobaktériovým proteínom (ESAT6, CFP10, TB7.7). Jeho výsledok dostaneme v priebehu niekoľkých dní. Takto sa dá rýchlo potvrdiť
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diagnóza a okamžite zahájiť liečba. Oproti minulosti, ide o veľký pokrok, kedy sa muselo
čakať s liečbou 2 až 3 mesiace, čiže na samotný výsledok kultivácie, a choroba zatiaľ
postupovala.

5.1.8

VYŠETRENIE SEKRÉTOV

Výter z urethry
Sekrét odoberáme z močovej trubice na tampón pred vymočením. Býva často pri uretritíde
(najčastejšie

pri

kvapavke,

chlamýdiovej,

mykoplazmovej,

ureaplazmovej

alebo

trichomonádovej infekcii). Podľa konzistencie a farby, možno odhadnúť pôvodcu infekcie
(pri kvapavke fluór je žltozelený, pri trichomonas je penový šedkastej farby, pri mykoplazme
je serózny do žlta). K presnému rozlíšeniu slúži mikroskopické vyšetrenie (trichomonas)
a kultivácia. Kultivácia je u chlamýdií, ureaplazmy a mykoplazmy neistá, tu sa spoliehame na
PCR diagnostiku, alebo serológiu.
Exprimát z prostaty. Pri chronickej prostatitíde na vylúčenie bakteriálnej infekcie robíme
vyšetrenie exprimátu po masáži prostaty. Pri masáži prostaty (per rektum) postupujeme od
kraja do stredu. Vytlačený sekrét vyšetríme pod mikroskopom pri 400 násobnom zväčšení, ak
nájdeme viac ako 25 Le v zornom poli, svedčí to na zápal. Materiál odošleme aj na kultiváciu,
(začiatok moču po masáži). Pri chronickom panvovom bolestivom syndróme (prostatitída
III.B), je kultivácia negatívna aj mikroskopický nález. V tomto prípade je zbytočné liečiť
pacienta antibiotikami.

5.1.9

PARAZITOLOGICKÉ VYŠETRENIE

Pri podozrení na parazity odosielame materiál na parazitologické vyšetrenie, napríklad pri
sexuálne prenosných ochoreniach (STD). Na parazity sa často pri vyšetrovaní ani nemyslí,
pričom veľa ľudí si zo zahraničia prinesie rôzne parazitárne ochorenia, ktoré, ak sú neliečené,
majú zväčša až veľmi závažnú prognózu.


Trichomonas vaginális: Ster z pošvy alebo kvapku z výtoku z urethry dáme na podkožné
sklíčko a pozerá sa natívny alebo farbený preparát. Citlivosť diagnostiky sa významne
zvýši kultiváciou na špeciálnych pôdach s mikroskopickým vyhodnotením. Podmienkou
je vzorka odobratá do transportného media. Z ďalších testov sa využíva dôkaz antigénu
imnoenzýmovými technikami a dôkaz DNK nedódami PCR.



Schistosomóza (Bilharzióza): Vyvoláva ju Schistosoma haematobium (ďalšie patogénne
druhy pre človeka sú S. mansoni, S. japonicum, S. Intercalatum, S. mekongi). Vyskytuje
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sa endemicky na Blízkom Východe a v Afrike. Infekcia býva po kúpaní v infikovanej
sladkej vode. Larvy aj vajíčka schistosomat vyvolávajú ťažký chronický zápal močového
mechúra a neskôr môže vyvolať aj jeho rakovinu. Diagnózasa opiera okrem laboratórneho
dôkazu o anamnézu (pobyt v endemickej oblasti)+ dôkaz vajíčok v moči alebo stolici.
Diagnózu spresňuje a objektivizuje dôkaz špecifických antigénov metódami ELIZA.


Filarióza: Vyvoláva ju Wucheria bancrofti a prenáša ju Moskito (Culex pipiens).
Postihuje lymfatické uzliny a cievy, hlavne paraaortáne, iliacke, inguinálne a spôsobuje
veľký lymfedém skróta.



Echinokokóza (Hidatidoza): Pôvodca pásomnica Echinococcus - žije v tráviacom trakte
mäsožravých zvierat. Vajíčka sa môžu dostať do iných zvierat, ale aj do človeka. Larvy
z týchto vajíčok prestupujú cez črevnú stenu a rozšíria sa po celom tele. U človeka je
postihnutá najviac pečeň, a asi u 3 % ľudí sa vyvinie v obličke echinokoková cysta.
Diagnóza - cysta na USG, CT. Sérologické testy. Liečbou pri echinokokóze je
nefrektómia. Aspirácia cysty je nebezpečná a neodporúča sa.

5.2 VYŠETRENIE KRVI
Pri biochemickej diagnostike urologických chorôb sa u každého pacienta robí štandardné
laboratórne vyšetrenie, alebo podľa potreby, špeciálne vyšetrenia. Štandardné sú napríklad
pred operáciou, alebo pred interným predoperačným vyšetrením. Lekár by mal vždy zvážiť
prínos vyšetrenia, aby zbytočne neplytval finančnými prostriedkami na nepotrebné vyšetrenia.
Normálne laboratórne hodnoty sa pohybujú v referenčnom rozmedzí a závisia od pohlavia
a veku. Referenčné hodnoty závisia od použitej metodiky. Každé biochemické laboratórium
(aj keď sú laboratória certifikované) obvykle používa vlastné normy (v závislosti od
metodiky), tieto sa môžu mierne líšiť. Vyšetrenie by malo byť zamerané individuálne, podľa
ťažkostí pacienta. Vybrané dôležité laboratórne hodnoty a dif. dg. patologických
laboratórnych hodnôt.
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Hematólógia
1. Hemoglobín:

muži 140 - 160 g/l,
ženy

120 - 140 g/l.

Pokles - anémie, systémovy lupus erytematodes, Crohnova choroba, chronická renálna
insuficiencia, glomerulonefritída, paroxizmálna nočná hemoglobínúria, hyperhydratácia,
infiltrácia a útlm kostnej drene.
Vzostup - dehydratácia polyglobúlia, polycytémia vera. CNS: úrazy, nádory, encefalitída,
Liečba s androgénmi.
2. Hematokrit:

muži 40 - 50 %,
ženy

37 - 48 %.

Pokles - anémia, hyperhydratácia.
Vzostup - dehydratácia polyglobúlia, polycytémia vera, liečba s androgénmi.
muži 4,5 - 6,3 x 1012/l,

3. Erytrocyty:

ženy

4,2 - 5,4 x 1012/l.

Pokles - 6 hodín po akútnom krvácaní, všetky príčiny anémie.
Vzostup - dehydratácia, chronická respiračná insuficiencia, horská choroba, liečba
s androgénmi.
4 - 10 x 109/l.

4. Leukocyty:

Zníženie neutrofilov - pri rozvinutej sepse, týfus, paratýfus, miliárna tuberkulóza,
brucelóza chrípka, osýpky, parotitída, rubeola, mononukleóza, systémovy lupus
erytematodes, hypersplenizmus, agranulocytóza.
Zvýšenie neutrofilov - bakteriálne infekcie, pneumónia, tbc, mykóza, diabetická,
herpetická a uremická kóma, nádory, akútne krvácanie, hemolýza, šok, dnavý záchvat,
myeloproliferatívny syndróm, očkovanie, transfúzne reakcie, liečba s glukokortikoidmi.
150 - 350 x 109/l.

5. Trombocyty:

Zníženie - poruchy proliferácie, infekcie, toxické vplyvy (napr. aktinoterapia, liečba
s chloramfenikolom, fenitoinom, thiazidmi, zlatom, alkoholizmus, chemoterapia).
Nedostatok

B 12,

kyseliny

listovej.

Porucha

konverzie

napr.

m.

Werlhof,

hypersplenizmus, DIC.
Zvýšenie - chronické zápaly, akútne infekcie, krvácanie, nedostatok železa, polycytémia
vera, myeloproliferatívny syndróm a iné malignity, po splenektómii, po operáciách.
Gravidita.
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Hemokoagulačné parametre
29 - 38 sec.
APTT Aktivovovaný tromboplastinový čas
0.86 - 1.14
P-APTT-R Aktivov. parciálny tromboplast. čas APTT ratio
INR International Normalised Ratio – Medzinárodný normalizovaný pomer - je laboratórna
hodnota informujúca o schopnosti krvi zrážať sa, založená na tzv. protrombínovom čase. Na
začiatku 80. rokov odporučila WHO používať pre výsledok vyšetrenia protrombínového času
(Quick) v podobe INR, namiesto vyjadrovania v percentách. INR sa vypočíta z nameraného
koagulačného času pacienta porovnaného s hodnotou koagulácie normálnej krvnej plazmy.
Pre výpočet je potrebná hodnota ISI použitého tromboplastínu. Týmto prepočtom sa
kompenzuje odlišná citlivosť rôznych tromboplastínov na trhu. 0,8 - 1,2
menej ako 21 sec.
P-TT Trombínový čas
Zvýšenie - DIC v dôsledku hyperfibrinolýzy. Hypo a dysfibrinogenémia. Liečba
s heparínom (cieľ 2 - 3 násobné predĺženie TT).
0,14 - 0,39 g/l 70 - 120 %
Antitrombín III
Zníženie - zvýšené riziko trombózy: Familiárny nedostatok AT, cirhóza pečene, sepsa,
nefrotický syndróm, stav po veľkých operáciách alebo traumách, iniciálna fáza liečby
s heparínom, perorálne kontraceptíva.
Zvýšenie - liečba s markumarom, cholestáza.
do 5 min.
Krvácivosť (Duke)
2 - 4 g/l
Fibrinogén
Pokles - ťažké ochorenia pečene, cirhóza, kachexia, ťažké operácie, fibrinolytická liečba.
Vzostup - pri akútnych fázach zápalu.
do 10 mcg/ml
Fibrínové degradačné produkty
0,6 - 1,13 U/ml
Proteín C
do 200 mcg/l
D- dimér
Zápalové markery
1. C reaktívny proteín CRP menej ako 5 mg/l.
Zvýšené hodnoty sú pri zápaloch, podobne ako FW, ale je menej náchylný k artefaktom. Je to
ideálny parameter na sledovanie priebehu zápalových ochorení. Normálne CRP prakticky
vylučuje systémovú bakteriálnu infekciu.
2. Sedimentácia erytrocytov FW výrazne závisí od veku pacienta. Nové normy pre hodnoty
za jednu hodinu pre ženy vek + 10/2. Muži vek /2. Viacerí autori udávajú nižšie hodnoty.
Zníženie: polycytémia vera, polyglobúlia, kardiálna insfuciencia, alergické ochorenia,
sideropenická anémia.
Zvýšenie: zápaly, infekcie (bakteriálne), nekrózy, šok, pooperačná anémia, leukémia, dysa paraproteinémia, gravidita.
Výrazný vzostup: plazmocytóm, renálna insuficiencia, metastázy, reumatické ochorenia,
thyreoiditída, sepsa.
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Acidobáza
1. pH 7,35 - 7,45
Zníženie: dekompenzovaná acidóza- metabolická: DM, laktátová acidóza, úbytok báz
Respiračná hypoventilácia.
Zvýšenie: dekompenzovaná alkalóza- metabolická: enterálne alebo renálne straty kyselín,
hypokaliémia, medikamentózna. Respiračná: hyperventilácia.
2. pO2 Parciálny tlak kyslíka 70 - 100 mg Hg = 10 - 13,3 kPa. Saturácia kyslíka 95 - 97 %.
Zníženie: Pľúcne ochorenia: zápal, edém, astma bronchiale, nádor, emfyzém, infarkt,
embólia. Cirkulačné príčiny: šok, cirkulačný kolaps, poruchy rytmu srdca, kardiálna
insuficiencia, pravo-ľavý skrat. Obmedzenie dýchacích pohybov: fraktúry rebier, pleurálny
výpotok, pneumotorax, degeneratívne zmeny hrudníka. Vonkajšie príčiny: nedostatok 02
v o vzduchu, hypoventilácia.
3. pCO2 Parciálny tlak oxidu uhličitého 36 - 44 mm Hg, = 4,8 - 4,9 kPa
Pokles: respiračná alkalóza, hyperventilácia. Kompenzačne pri metabolickej acidóze, úpal,
výšková choroba,
Vzostup: respiračná acidóza, kompenzatórne pri metablickej alkalóze, alveolárna
hypoventilácia (pneumónia, vrodené chyby, šok),
4. Bikarbonáty: 21 - 27 mmol/l staré jednotky base excess BE -2,5 - +2,5,
Vzostup: metabolická alkalóza, kompenzatórne pri respiračnej acidóze,
Pokles: metabolická acidóza. Kompenzačne pri respiračnej alkalóze.
5. Glukóza nalačno 3,9 - 5,6 mmol/l
Pokles: hladovanie, malabsorpcia, renálna glykozúria, vyčerpanie, horúčka, pokročilá
rakovina, postgastrektomický syndróm, alkohol, zlyhanie obličiek, intolerancia fruktózy,
hypofyzárna insuficiencia, insuficiencia nadobličiek, hypothyreóza, hyperinzulinizmus,
hyperplázia L. ostrovčekov, antidiabetiká, beta blokátory.
Vzostup: diabetes mellitus, Cushingov syndróm, hypertyreóza, akromegália,
feochromocytóm, hyperaldosteronizmus, nádor A buniek pankreasu, poranenie, alebo nádor
CNS, encefalitída, infarkt myokardu, horúčka, šok, renálna insuficiencia, hypotermia,
intoxikácia CO, diuretika, glukokortikoidy, kontraceptíva, fenothiazidy.
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Metabolity
1. Urea 1,8 - 8,3 mmol/l
Zvýšenie: všetky príčiny zvýšenia kreatinínu, katabolizmus bielkovín,
Kreatinín 53 - 88 umol/l,
Zvýšenie: chronické zlyhanie obličiek (až pri 50 % redukcii funkcie obličiek), akútne renálne
zlyhanie, akútny rozpad svalov, (trauma, popáleniny, akútna svalová dystrofia) akromegalia.
Ióny
1. Nátrium (Na): 135 - 145 mmol/l.
Zníženie: zvracanie, hnačky, renálne straty, popáleniny, trauma osmotická diuréza (diabetes
mellitus), hypoaldosteronizmus, porfýria, diuretiká, antidiabetiká, cystostatiká, sedatíva,
tricyklické antidepresíva.
Zvýšenie: horúčka, potenie, nedostatočný príjem tekutín, diabetes insipidus, centrálne poruchy
osmoregulácie, hyperaldosteronizmus, dlukokortikoidy, diuretika,
2. Chloridy (Cl): 97 - 108 mmol/l.
Pokles: hyponatrémia - metabolická acidóza, respiračná alkalóza. Cushingov syndróm, pri
liečbe s gentamycínom.
Vzostup: primárny hyperparatyreoidizmus s acidózou, renálna insuficiencia,
hypermetabolické stavy. Liečba s inhibítormi karboanhydrázy a steroidmi, exogénny prísun
soli.
3. Kalcium (Ca): 2,2 - 2,6 mmol/l.
Zníženie: poruchy metabolizmu D vitamínu, hypoproteinémia, (nefrotický syndróm, cirhóza
pečene), hypoparatyeroidizmus, hyperfosfatémia, akútna nekrotizujúca pankreatitída, liečba
furosemidom, antiepileptikami, steroidmi.
Zvýšenie: paraneoplastický, endodrinný, predovšetkým primárny hyperparatyreoidizumus,
immobilizácia, sarkoidóza, m. Paget, lieky: thiazidy, vitamín D, Lithium.
Nesprávne vysoké hodnoty môžu byť v dôsledku dlhej stázy (dlhšie zaškrtená cieva, nedarí sa
odber) pri odbere krvi.
4. Kálium (K): 3,6 - 4,8 mmol/l.
Nesprávne hodnoty bývajú v dôsledku príliš dlhého mestnania, hemolýzy a trombolýzy.
Zníženie: obličkové straty - diuretiká, steroidy, hyperaldosteroidizmus, Cushingov sy.
Enterálne straty: diarea, zvracanie, fistuly, laxancia. Poruchy distribúcie. Metabolická
alkalóza, perniciózna anémia, liečba diabetickej kómy.
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Zvýšenie: zníženie vylučovania obličiek, renálna insuficiencia, kálium šetriace diuretika,
hypoaldosteronizmus, insuficiencia kôry nadobličiek, poruchy distribúcie - acidóza, masívna
hemolýza, rozpad buniek.
5. Magnézium (Mg): 0,74 - 1,08 mmol/l
Zníženie - parenterálna výživa, alkoholizmus, straty žalúdočnej šťavy, hnačka, pankreatitída,
plazmocytóm, gravidita, diuretika, liečba s cis-platinou.
Zvýšenie - oligúria, renálna insuficiencia, substitúcia Mg, laxancia a antacida.
6. Kyselina močová: Muži 208 - 416 umol/l,
Ženy 149 - 339 umol/l.
Zníženie: idiopatické, renálne tubulárne poruchy, ťažká nekróza pečene, m. Wilson,
mnohopočetný myelóm, cystinóza, gravidita, otrava ťažkými kovmi, liečba s allopurinolom,
probenecidom, fenylbutazónom, steroidmi, expektoranciami, pri aplikácii rtg kontrastných
látok.
Zvýšenie: Dna, leukémia, polycytémia vera, nekrotizujúce malignity, eklampsia, renálna
insuficiencia, šok, DM, myxedém, hyperparatyreoidizmus, akomegália, laktátová acidóza,
psoriáza, pôst, obezita, alkoholizmus, diuretika, tuberkulostatika a cytostatika.
Hormóny
1. Testosterón celkový 7 – 30 nmol/l
2. FSH folikulistimulačný hormón
Muži: 2 - 10 IU/l
Ženy: folikulárna fáza 2 - 10, ovulácia 10 - 30, luteálna fáza 2 - 10, menopauza 15 - 140 IU/l
3. LH luteinizačný hormón
Muži: 0 - 10 IU/l
Ženy: folikulárna fáza 0 - 20, ovulácia 30 - 90, luteálna fáza 0 - 20, menopauza 30 - 100 IU/l
4. PRO Prolaktín
Muži: 3 - 17 mcg/l
Ženy: netehotné 4 - 20, tehotné 0 - 600 mcg/l.
5. Parathormón (PTH) 2 - 6,5 mmol/l.
Primárny hyperparathyreoidizmus: 0,2 -7 % pacientov s urolitiázou. 80 % býva solitárny
adenóm. Zvýšený je PTH, fosfát je znížený a vápnik Ca2+ zvýšený. Sekundárny
hyperparatyreodizmus: následkom zníženého Ca2+ sa PTH zvýši, dôjde k hyperplázii
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všetkých príštitných teliesok. Príčina môže byť znížený prívod Ca2+, nedostatok D vitamínu,
porucha metabolizmu vitamínu D, črevná malabsorpcia alebo chronická renálna
nedostatočnosť.
Pseudohypoparathyreoidizmus: rezistencia cieľových orgánov na zvýšený PTH, znížené
Ca2+ a fosfáty.
6. Aldosterón 55 - 277 pmol/l
Zníženie - primárna insuficiencia nadobličiek, hypopituitarizmus, adrenogenitálny syndrom,
DM, neskorá gestóza.
Zvýšenie - primárny a sekundárny hyperaldosteronizmus, renálna hypertenzia, Bartterov
syndróm, feochromocytóm, hypertyreóza, nádor obličiek produkujúci renín, nadprodukcia
ACTH, gravidita, dehydratácia, mentálna anorexia, diuretika, laxancia, perorálne
kontraceptíva.
Enzýmy
1. Alkalická fosfatáza

Ženy: 55 - 170 IU/l
Muži: 70 - 175 IU/l

Zníženie - (zriedka) dedičné, anémie, hypoproteinémia, hypofosfatémia, hypotyreóza,
hypofyzárny nanizmus, achondroplázia.
Zvýšenie - cholestáza z každej príčiny (napríklad: hepatitída, obštrukčný ikterus, cirhóza
pečene, liečba antiepileptikami, chlórpromazín, thiamazol, estrogény, gestagény).
Metastázy do kostí, rachitída, osteomalácia, m. Paget, osteomyeloskleróza, hojenie zlomenín,
nádory kostí. Hyperparathyeroidizmus, Cushingov sy, sarkoidóza, mononukleóza, renálna
insuficiencia, nádory obličiek.
Markery
1. Prostata špecifický antigén (PSA), menej ako 4 umol/l
Zvýšenie pri benígnej prostatickej hyperplázii (najviac do 10 umol/l) a pri karcinóme prostaty.
2. Alfafetoproteín (AFP): dospelí: menej ako 10 IU/1 ml. Marker pre primárny karcinóm
pečene a nádory semenníkov zo zárodočných buniek s obsahom malígnych štruktúr žĺtkového
vaku, embryonálny karcinóm, teratokarcinóm. Neprodukuje ho seminóm a choriokarcinóm
3. Humánny choriový gonadotropín (Beta hCG), menej ako 5 IU/l.
Zvýšenie - gonadálne a extragonadálne nádory zo zárodočných buniek. Predovšetkým
choriokarcinóm, embryonálny karcinóm a seminóm, mola hydatidosa. Iné malignity zvýšenie je nepravidelné. Používa sa na dôkaz gravidity, viac ako 10 IU/l.
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Jednoduché vyšetrenie obličkových funkcií (elektrolyty, urea a kreatinín) je indikované
u väčšiny pacientov.
Prostata špecifický antigén PSA sa vyšetruje u mužov nad 45 rokov pri preventívnych
prehliadkach, pri podozrivom palpačnom náleze na prostate, alebo pri ťažkostiach s dolnými
močovými cestami (LUTS). Hematologické vyšetrenie je dôležité pri masívnom krvácaní,
môžeme zistiť anémiu, polycytémiu a abnormality v počte bielych krviniek (leukocytóza pri
zápale). Pred operáciou, alebo u pacientov liečených antikoagulanciami, je potrebné vyšetriť
koagulačný súbor.
Sérológia - vyšetrenie protilátok z krvi u pacientov s prenosnými pohlavnými chorobami.
Chlamýdie trachomatis, mykoplazmy, HIV, HBsAg.
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6 ZOBRAZOVACIE METÓDY
Zobrazovacie metódy využívame nielen pri diagnostike, ale aj pri liečbe. Platí zásada, že vždy
začíname s nebolestivými a najmenej zaťažujúcimi (neinvazívnymi) vyšetreniami. Ak
k diagnóze nestačia, pridávame podľa potreby ďalšie vyšetrenia. Najčastejšie sa používa
ultrasonografia, RTG vyšetrenia – prehľadná snímka brucha, intravenózna urografia,
počítačová tomografia (CT), magnetická rezonancia (MR).

6.1 ULTRASONOGRAFIA
Ultrasonografia (USG) je jednoduché, lacné a bezpečné vyšetrenie aj pre tehotné ženy, bez
radiačnej záťaže. Využívame ho nielen na diagnostické, ale aj liečebné procedúry, napríklad
punkcia cysty obličky, nefrostóma, biopsia prostaty - tabuľka č. 6.1.1. Umožňuje posúdiť obe
obličky: ich veľkosť, tvar, uloženie, môžeme odmerať hrúbku kôry, diagnostikovať a rozlíšiť
expanziu - nádor alebo cystu, posúdiť dutý systém, hematóm pri úraze. Normálne je dutý
systém jemný, rozšírený môže byť pri hydronefróze, ampulárnej panvičke, alebo obštrukcii,
viď kapitolu anatómia. Príklady nálezov na ultrazvukovom vyšetrení na obličkách sú na
obrázkoch č. 6.1.1 - 6.l.5.
Tabuľka č. 6.1.1 Indikácie na USG vyšetrenie
Obličky

- hematúria - úrazy, nádory,
- cysty, urolitiáza, obštrukcia, zápaly (pyelonefritída), absces,
- cievy - prietoky krvi (po transplantácii, pri hypertenzii).

Močový mechúr

- pri príznakoch z dolných močových ciest (LUTS),
- reziduum, kapacita,
- divertikle, cystolitiáza,
- nádory, opakované infekcie,
- BPH, karcinóm prostaty.

Skrótum

- semenníky, veľkosť abnormality,
- nádory semenníkov, zápal semenníka, nadsemenníkov,
- cysty nadsemenníka,
- meranie prietoku krvi pri varikokéle, torzii semenníka.

Penis a urethra

- prietok krvi, striktúry urethry.
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Obrázok č. 6.1.1 Urolitiáza (hyperechogénne zony v dolnom kalichu aj s akustickým tieňom)

Zdroj: Archív autora
Obrázok č. 6.1.2 Cysta na dolnom póle obličky

Zdroj: Archív autora
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Obrázok č. 6.1.3 Extrarenálne rastúca cysta obličky

Zdroj: Archív autora
Obrázok č. 6.1.4 Nádor na dolnom póle obličky

Zdroj: Archív autora
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Obrázok č. 6.1.5 Suspektný benigný (tukový) nádor obličky. Okrúhly útvar na kontúre
obličky je hyperechogennejší (svetlejší ako kôra). Takto sa zobrazuje tuková zložka

Zdroj: Archív autora
Môžeme merať aj prietok krvi cez a. renalis pri podozrení na jej stenózu alebo trombózu,
napríklad po transplantácii obličky.
Močovod možno posúdiť len tesne pri obličke, aj to len keď je rozšírený, napríklad pri
konkremente v močovode, tesne pod panvičkou, obrázok č. 6.1.6.
Obrázok č. 6.1.6 Vidíme dilatovaný dutý systém obličky až po hyperechogennu (bielu) zónu
označenú šípkou, za ktorou je akustický tieň, ktorý je dôkazom, že ide o konkrement

Zdroj: Campbell – Walsh. Urology. 9th ed. 2007.
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Močový mechúr vyšetrujeme naplnený. Posúdime hrúbku steny, vylúčime divertikul,
obrázok č. 6.1.7, nádor, konkrement, cudzie teleso, ureterokélu, odmeriame veľkosť prostaty,
obrázok č. 6.1.8, reziduálny moč. Presnejšie meranie prostaty robíme s transrektálnou sondou
7,5 MHz (najnovšie s 10 MHz), obrázok č. 6.1.9 cez konečník. Táto sa využíva aj na cielenú
biopsiu prostaty.
Na vyšetrenie skróta používame vysokofrekvenčnú 7,5 MHz sondu, ktorá spoľahlivo rozlíši
hydrokélu, od nádoru semenníka, umožňuje presne odmerať veľkosť semenníkov,
diagnostikovať cystu nadsemenníka, zväčšený nadsemenník pri zápale, merať prietok krvi pri
varikokéle a podozrení na torziu semeníka.
Penis, ultrazvuk je limitovaný na meranie prietoku pri erektilnej dysfunkcii. Ultrazvuk uretry
nie je často využívaný, ale štúdie zobrazujúce močovú trubicu počas močenia dávajú
dostatočné informácie nielen o striktúrach uretry, ale aj okolitého jazvovitého tkaniva. Toto je
dôležité pre rozhodnutie o ďalšom liečebnom postupe.

Obrázok č. 6.1.7 Divertikul močového mechúra

Zdroj: Archív autora
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Obrázok č. 6.1.8 Sagitálny rez močového mechúra s bazálne prominujúcou prostatou (BPH)

Zdroj: Archív autora
Obrázok č. 6.1.9 Transrektálna USG (TURS) prostaty

Zdroj: Archív autora
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6.2 RTG VYŠETRENIA
6.2.1

PREHĽADNÁ (NATÍVNA) SNÍMKA BRUCHA (NATÍVNY NEFROGRAM)

Robí sa v polohe na chrbte, centruje sa na umbilikus tak, aby sme zobrazili všetko od obličiek
až po horný okraj symfýzy. Niekedy je treba viac ako jedna snímka, aby boli zahrnuté všetky
štruktúry. Na prehľadnej snímke (obrázok č. 6.2.1.1) si všímame tiene obličiek (veľkosť, tvar,
polohu), všímame si aj kontúry m. psoas, ktoré môžu byť pri zápalových procesoch zastreté.
Identifikujeme a popíšeme ďalšie tiene, najlepšie je vidno tie, ktoré obsahujú vápnik. Môžu to
byť močové konkrementy, obrázok č. 6.2.1.2, žlčové konkrementy, kalcifikáty v lymfatických
uzlinách, v prostate a v cievach. Močové konkremeny, ktoré obsahujú vápnik (je ich asi
70 - 80 % kalcium oxalátové, kalcium fosfátové) sú RTG kontrastné a možno ich vidieť na
RTG snímke. Prehľadná snímka nám dáva obraz o kostnom systéme. Ak zistíme zmeny, tiež
ich musíme popísať napríklad: skolióza, degeneratívne zmeny chrbtice, spondylopatie,
metastázy nielen v chrbtici, ale aj v panvových kostiach- osteolytické, osteoplastické. Nádory
obličiek a prostaty najčastejšie metastázujú do kostí. Tiež si všímame plynatosť. Na
prehľadnej snímke č. 6.2.1.3 (pacient mal kolikovité bolesti vpravo) vidíme naplnený dolný
močovod vpravo, tesne pred močovým mechúrom. Ide o početné drobné úlomky po drvení
veľkého konkrementu v pravej obličke pri mimotelovom drvení konkrementov (ESWL).
Obrázok č. 6.2.1.1 Prehľadný snímok brucha. Suspektný tieň vľavo v malej panve veľkosti
4 x 4 mm (ureterolitiáza)

Zdroj: Archív autora
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Obrázok č. 6.2.1.2 Konkrementy v oboch obličkách vyplňujú celý dutý systém- odliatková
litiáza.

Zdroj: Archív autora
Obrázok č. 6.2.1.3 Prehľadná snímka: drť po ESWL vpravo v dolnom močovode tesne pred
močovým mechúrom „steinstrase“

Zdroj: Archív autora

6.2.2

INTRAVENÓZNA UROGRAFIA (IVU)

Komplexné zlúčeniny jódu, ktoré sú dobre viditeľné pod RTG, sa po intravenóznom podaní
prakticky okamžite glomerulárnou filtráciou vylučujú do moču. Na tomto princípe je založené
vyšetrenie IVU, ale aj CT s kontrastom. Preto pred týmto vyšetrením musíme poznať hladinu
kreatinínu v krvi. Pri zníženej glomerulárnej filtrácii by mohlo dôjsť podaním kontrastnej
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látky k ďalšiemu zhoršeniu obličkových funkcií. Taktiež musíme vylúčiť alergiu na jódové
preparáty. Intravenózne sa podá 40 ml, niekedy až 100 ml kontrastnej látky. Väčšina
kontrastných látok je hyperosmolárna (1400 - 2400 Osm/kg vody), novšie nejonické látky
majú znížené osmolaritu, a aj znížené riziko vedľajších reakcií. Vedľajšie reakcie na podanú
kontrastnú látku sú uvedené v tabuľke č. 6.2.2.1. Častejšie sú u pacientov dehydratovaných,
s chronickým renálnym zlyhaním, mnohopočetným myelómom, atopickým exémom
v anamnéze a u diabetikov užívajúcich metformin. Podanie steroidov (hydrokortizón,
prednizón) a dobrá hydratácia, môžu znížiť riziko vedľajších účinkov a metformin by sa mal
vysadiť 48 hod. pred podaním i.v. kontrastného média.
Tabuľka č. 6.2.2.1 Vedľajšie reakcie na kontrastnú látku
Reakcia

Hyperosmolárna látka

Nízkoosmolárna látka

1. Malé

10 %

3,5 %

3%

1,5 %

3. Nefrotoxicita

0,15 %

0,15 %

4. Závažné

0,3 %

0,09 %

1 na 250 000

1 na 350 000

Nauzea
Návaly horúčavy
Horúčava
2. Stredné
Zvracanie
Svrbenie
Začervenanie v tvári

Urtika
Edém v tvári
Opuch hrtanu (laryngeálny edém)
Bronchospazmus
5. Smrteľné

A. Nefrografická fáza: snímka sa robí po 2 - 3 minútach, je užitočná pre zobrazenie
rozsiahlych lézií, jaziev alebo slabej vaskularizácie obličky. Pretrvávajúci slabý kontrast
nefrogramu poukazuje na glomerulonefritídu alebo akútnu tubulárnu nekrózu, zatiaľ čo
zvýšená denzita, alebo pretrvávajúci nefrogram, býva pri obštrukcii močovodu alebo
stenóze a. renális.
B. Pyelografická fáza: za 5 minút po podaní je obvykle už zobrazený dutý systém obličky kalíšky, kalichy, obličková panvička, ba často aj močovod. Pri nedostatočnej náplni sa
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robia oneskorené snímky. Môžeme vidieť defekty v náplni pri nekontrastnej urolitiáze
alebo uroteliálnom nádore, deformity dutého systému pri expanzii (cyste alebo nádore).
Urografia umožní rozlíšiť obštrukciu od ampulárneho typu panvičky (anatomická
variácia). Všímame si výzor fornixov kalichov a kalíškov, ktoré sú normálne sú
pyramídového tvaru. Pri dlhšom trvaní obštrukcie sú oploštené až konkávné (ide o tlakové
poškodenie pyramíd a tým zhoršenie koncentračnej schopnosti obličky). Dutý (kalichovo
– panvičkový) systém má aj za normálnych okolností mnoho tvarových, ako aj
polohových variácií. Močovod nie je normálne zobrazený v celom priebehu, ale
v cystoidoch (vretienka, pulzné vylučovanie). Obštrukcia v močovode sa prejaví jeho
rozšírením nad prekážkou, prípadne kontinuálnou náplňou. Ďalšia snímka sa robí obvykle
po 15 min, keď je už zobrazený močový mechúr, kde môžeme odhaliť defekt pri nádore,
divertikul. Niekedy sú potrebné aj ďalšie snímky pri hydronefróze a oneskorenom
vylučovaní, pri urolitiáze a obštrukcii, aby sme zobrazili miesto obštrukcie niekedy po
niekoľkých hodinách. Obrázok č. 6.2.2.1 A, vidíme kontrastný tieň vpravo a na i. v.
urografii obrázok č. 6.2.2.1 B máme potvrdené, že sa nachádza v dolnom kalichu pravej
obličky.

6.2.3

ANGIOGRAFIA

Angiografia sa pred zavedením USG a CT, v urológii často používala na diagnostiku nádorov
obličiek, keď sa na urografii zistila deformita dutého systému, alebo kontúry obličky - na
rozlíšenie nádoru od cysty. Seldingerovou metódou sa zavedie cievka cez a. femoralis do
aorty - k odstupu a. renalis a priamo do nej sa podá kontrastná látka. Obrázok č. 6.2.3.1
Používa sa vysokorýchlostné snímkovanie, aby sa zobrazil cievny strom aj s anomáliami.
Dnes sa indikácie zmenili: angiografia sa využíva v rámci intervenčnej rádiológie pri: stenóze
a. renalis - angioplastike, trombolýze, zavedení cievneho stentu, embolizácii poškodených
krvácajúcich ciev. Aj keď sú moderné operácie šetrné, predsa sa aj pri perkutánnych
výkonoch, parciálnych resekciách obličky, biopsiách obličky niekedy poškodia väčšie cievy
a vznikne závažné, život ohrozujúce krvácanie, ktoré by skončilo nefrektomióu, ak by sa ho
embolizáciou nepodarilo zastaviť. Embolizácia krvácajúcich ciev sa robí na špecializovaných
pracoviskách intervenčnej rádiológie, kde sa zavedie seldingerovou metódou špeciálny katéter
až k takejto poškodenej cieve, ktorá sa potom embolizuje špeciálnymi zátkami.
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Obrázok č. 6.2.2.1 A - na prehľadnej snímke vidíme kontrastný tieň vpravo vo výške L 2
veľkosti 10 x 12 mm
Obrázok č. 6.2.2.1 B - na i. v. urografii vidno jeho umiestnenie v dolnom kalichu pravej
obličky. Súčasne sa zobrazuje kontrastný tieň v malej panve vľavo, ktorý na prehľadnej
snímke pre rušivé črevné tiene nie je vidno. Ide o konkrement v dolnom močovode, ktorý
spôsobil kolikovité bolesti, kvôli ktorým pacient prišiel na vyšetrenie
A

B

Zdroj: Archív autora
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Obrázok č. 6.2.3.1 Angiografia, neskoršia fáza. Naplnený arteriálny systém pravej obličky
a vidíme už naplnený dutý systém ako aj močovod

Zdroj: Campbell – Walsh. Urology. 9th ed. 2007.

6.2.4

RETROGRÁDNA (ASCENDENTNÁ) URETERO-PYELOGRAFIA

Indikácie: afunkcia obličky (príčina môže byť hydronefróza, konkrement, agenéza obličky,
hypoplázia, úraz obličky, zvraštená oblička), pri podozrení na uroteliálny karcinóm v obličke
alebo močovode, striktúry a poranenia močovodu, nekontrastný konkrement. Za sterilných
podmienok sa do močového mechúra zavedie cystoskop a pod optickou kontrolou zavedieme
ureterálny katéter - cez močovod pri ascendentnej pyelografii až do panvičky – a vstriekneme
kontrastné médium. Ak chceme zobraziť aj močovod, tak použijeme špeciálny Chevassyho
katéter, ktorý má na konci olivku, ktorá bráni spätnému toku kontrastnej látky. Tento
zavedieme tesne za ústie močovodu, podáme kontrastnú látku a takto zobrazíme močovod,
ako aj dutý systém obličky. Toto vyšetrenie sa robí ak USG, urografia (IVU), ani CT nestačia
na presnú diagnostiku podozrivého nálezu v horných močových cestách. Nevýhodou je riziko
zavedenia infekcie, je to invazívne vyšetrenie a môže byť bolestivé, obrázok č. 6.2.4.1.
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Obrázok č. 6.2.4.1 Retrográdna ureterografia. Vidíme konkrement tesne pod junkciou
obličky, ako výpad v kontrastnej náplni

Zdroj: Archív autora

6.2.5

ANTEGRÁDNA URETERO-PYELOGRAFIA

Dutý systém naplníme cez nefrostómiu a zobrazíme panvičku aj močovod. Obrázok č. 6.2.5.1.
Vidíme dutý systém naplnený cez nefrostómiu, naplnený dilatovaný močovod až po prekážku
-konkrement je v dolnom močovode, ako výpadok v kontrastnej náplni, ďalej pod
konkrementom je jemný močovod.
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Obrázok č. 6.2.5.1 Antegrádna pyelo-ureterografia

Zdroj: Archív autora

6.2.6

CYSTOGRAFIA

Cystografia - indikácie: fistuly častejšie bývajú u žien po gynekologických operáciách
a rádioterapii (možnosti sú na obrázku č. 6.2.6.1), divertikule a neurogénne zmeny.
Cystografia informuje o veľkosti, polohe, tvare, kontúrach steny močového mechúra,
o abnormálnom obsahu, o reziduálnom moči a v minulosti sa hodnotila aj fixácia steny pri
nádore močového mechúra. Cystografia pri nerugennom močovom mechúre zobrazí typické
zmeny. Obrázok č. 6.2.6.2, Cystografia a anatomické názorné zobrazenie. Viac pri
urodynamických vyšetreniach.
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Obrázok č. 6.2.6.1 - 1. Fistula uretrovaginálna. 2. Fistula vezikovaginálna. 3. Fistula
vezikouterina

Zdroj: Abrams. Clinical Manual of Incontinence in Women 2005.

Mikčná cystografia: pri recidivujúcich uroinfektoch môže odhaliť reflux do horných
močových ciest. Cystografia sa robí zavedením tenkého katétra do močového mechúra
a instiláciou 250 - 350 ml 20 - 40 % roztoku kontrastnej látky. Po vybratí cievky sa urobia
3 snímky: predozadná, pravá a ľavá šikmá. Pred každou cystografiou je potrebné spraviť
natívnu snímku na močový mechúr. Mikčná cystourethrografia sa robí počas mikcie v šikmej
polohe, alebo v polohe po stojačky, alebo po sediačky na špeciálne upravenej stoličke.
Reflux moču. Tlak v dutom systéme obličky je normálne nulový, stúpa len v dobe
peristaltiky na 4 cm vodného stĺpca. V močovom mechúre kolíše okolo 15 cm vodného stĺpca,
v pokoji a do 60 - 70 cm vodného stĺpca pri mikcii. Ak nefunguje antirefluxový
mechanizmus, moč sa pri mikcii môže dostať do močovodu a až do obličky, ktorá sa tlakom
(takzvaný efekt vodného kladiva) poškodzuje, obrázok č. 6.2.6.3.
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Obrázok č. 6.2.6.2 Typický neurogenny močový mechúr: cystografia a cystoskopia

Zdroj: The Netter Presenter Urinary System.

Obrázok č. 6.2.6.3 Stupne refluxu

Zdroj: Kawaciuk. Urologie. 2000.
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6.2.7

URETROGRAFIA

Uretrografia indikácie: striktúry urethry, fistuly, úrazy urethry a močového mechúra,
divertikul, nekontrastný konkrement, vrodené anomálie. Vyšetrenie sa robí u mužov (u žien
zriedkavo). Postup - do fossa navikularis sa zavedie tenký Foleyov katéter alebo násadec
s olivkou a instiluje sa 20 - 30 % kontastné médium. Snímky urobíme v 2 rovinách, obrázok
č. 6.2.7 striktúra uretry.
Obrázok č. 6.2.7.1 Uretrografia so zobrazenou striktúrou

Zdroj: Campbell – Walsh. Urology. 9th ed. 2007.

6.3 POČÍTAČOVÁ TOMOGRAFIA CT
Počítačová tomografia CT využíva röntgenové žiarenie emitované z viacerých uhlov, pri
ktorých sú vytvorené priečne rezy poskytujúce obraz z vnútra tela. Toto prinieslo významné
zlepšenie v diagnostike. Obrázok č. 6.3.1 a 6.3.2, konkrement v ľavej obličke a subkapsulárny
hematóm po ESWL.
CT poskytuje výrazne viac informácií. Od uvedenia, pred približne tridsiatimi rokmi, jeho
využitie stále narastá. Zvýšilo sa viac ako dvadsaťnásobne, od roku 1980. Používa sa na
diagnostiku a monitorovanie liečby rôznych ochorení, tabuľka č. 6.3.1. Hlavný dôvod je
kvalita a dostupnosť tejto zobrazovanej metódy.
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Obrázok č. 6.3.1 Subkapsulárny hematóm vľavo po ESWL (vľavo) a
Obrázok č. 6.3.2 Konkrement v ľavej obličke (vpravo)

Zdroj: Tanago. Smithova všeobecná urológia. 2006.

Tabuľka č. 6.3.1 Indikácie pre CT vyšetrenie


Makroskopická heamtúria;



Agenéza a dystopia obličky;



USG zistené expanzie obličiek (nádory a cysty s hrubšou stenou: Bosniak 3,4);



Staging urologických nádorov a ich monitoring;



Absces, urinóm a infekcia obličky;



Renálna kolika (natívne špirálové CT);



Úrazy obličiek a močového traktu;



Nadobličky a abnormality v retroperitoneu.

Moderné CT prístroje umožňujú vyšetrovať tenké vrstvy tkaniva a takto sa vyhnúť rušivým
vplyvom okolitého tkaniva. Jednotlivé tkanivá a štruktúry môžu byť hodnotené podľa
Hounsfieldových jednotiek, tabuľka č. 6.3.2. Špirálovité CT umožňuje získať obrázky
v krátkom čase (menej ako 30 s) a okrem nádorov sa dá využiť aj pri renálnej kolike, ak sme
nedospeli k diagnóze s USG a RTG. Moderné CT prístroje môžu zrekonštruovať ktorúkoľvek
rovinu aj priestorovo (3D). Ak sa podá súčasne intravenózne kontrastná látka, je možná aj
rekonštrukcia ciev. Na obrázku č. 6.3.3 až č. 6.3.5 je ukážka možnosti priestorovej
rekonštrukcie pri diagnostike vzácnej anomálie - retrokaválneho močovodu.
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Tabuľka č. 6.3.2 Hounsfieldova škála jednotiek pre CT (Hounsfield Unit – HU)
Denzita Hounsfieldove jednotky

Druh tkaniva


kosti, kalcifikácie

> 85 HU



zrazená krv (koagulum)

65 - 85 HU



mäkké tkanivá, parenchymatické orgány

25 - 70 HU



tekutinové orgány (likvor, moč, žlč)

0 - 15 HU



tuk

-40 až -120 HU



vzdušné pľúca

-800 až -900 HU

Ďalšie využitie:


pred šetriacou operáciu (nefron šetriaca operácia) pri nádore obličky, keď sa plánuje
odstrániť len nádor a zachovať maximum obličkového tkaniva;



pred operáciou hydronefrózy, ktorej príčinou môže byť zúženie pyeloureterálneho
prechodu alebo aberantná ciava k dolnému pólu, ktorá stláča močovod. Toto sa dá
zobraziť práve 3D rekonštrukciou arteriálneho stromu a dutého systému. Je to dôležité
k výberu operačného postupu.

Pri nádoroch močového mechúra sa na odlíšenie čreva sa podáva perorálne kontrastná látka.
CT urografia dáva viac informácii, ako IVU - napríklad stav lymfatických uzlín a okolitých
orgánov, ale nevýhodou je vyššie radiačné zaťaženie pacienta.
Radiačná dávka podľa typu CT vyšetrenia môže byť 100 až 500 x (6 - 10 milisievertov)
vyššia, ako pri IVU. Problém vzniká aj z dôvodu, že v priebehu pacientovho života sa
nesleduje celkové vystavenie radiačnému žiareniu. Niektoré výskumy poukazujú na to, že až
tretina všetkých CT vyšetrení je zbytočná. Zahŕňa to všetky prípady, kedy bolo CT
indikované ako nevhodné, alebo diskutabilné, prípadne opakované kvôli chýbajúcej
komunikácii medzi samotnými ošetrujúcimi lekármi. Úlohu tiež hrajú vynútené vyšetrenia,
alebo, žiaľ, aj reálne obavy zo žaloby. Riziko samotného vyšetrenia je relatívne nízke, ale
riziko je kumulatívne.
Ak by ste podstúpili 17 CT vyšetrení, je tu možnosť reálneho rizika, že sa u pacienta môže vyvinúť rakovina priamo v reakcii
na zmeny DNA, pretože CT emituje ionizujúce žiarenie nie len do skenovaného priestoru, ale aj do okolitých tkanív, čím
vzniká možnosť ich poškodenia. Štúdia zverejnená v New England Journal of Medicine v roku 2007 odhadla, že CT sú
zodpovedné až za 2 % všetkých prípadov rakoviny v USA, v súčasnosti by to mohlo byť 5 %. CT vyšetrenie často umožňuje
zachrániť život a je kľúčové pre stanovenie správnej diagnózy, ale aj radiačnú dávku musí každý lekár brať do úvahy, preto
ho treba indikovať rozvážne.
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Možnosti moderných CT prístrojov a 3D zobrazenie
Obrázok č. 6.3.3 Retrokaválny močovod

Zdroj: Bullock. Urologia. 2008

Obrázok č. 6.3.4 (vľavo) a Obrázok č. 6.3.5 (vpravo) Priestorová rekonštrukcia. Vidieť
vzácny atypický priebeh močovodu poza dolnú dutú žilu

Zdroj: Archív autora

6.4 MAGNETICKÁ REZONANCIA MR
Magnetická rezonancia nemá škodlivé žiarenie a umožňuje získanie podobnej informácie ako
CT, ale vyšetrenie je drahšie, dlhšie trvá a sú kladené vyššie kritéria na pacienta (vylúčení sú
pacienti napríklad s klaustrofóbiou, pacemakerom, po netitanovej endoprotéze a pod.).
Generuje mnohovrstvové obrázky a poskytuje viac informácií ako CT o mäkkých tkanivách,
prietoku krvi a tekutinách, pretože umožňuje potlačiť tuk. Tkanivové charakteristiky sa
hodnotia pri T1 váženom obraze a T2 váženom obraze. T1 je ideálne pre zobrazenie
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orgánovej anatómie, zatiaľ čo T2 vážený obraz zlepšuje vizualizáciu priestorových lézií
(poškodení), hematómov a zápalových procesov. Kontrastné médium (Gadolínium) môže
ďalej zlepšiť zobrazenie a MR angiografia poskytuje vynikajúce cievne zobrazenie. Zvlášť je
to potrebné pri nádorovom trombe v dolnej dutej žile na presné zhodnotenie jeho rozsahu
(pod bránicou, nad bránicou, do pravej predsiene) a podľa toho možno zvoliť operačný
postup. Indikácie pre MR sú podobné, ako pre CT, ale pomocou MR sa lepšie hodnotia cievne
zmeny, lymfatický systém, pečeň a nervový systém. Zvlášť má význam napríklad pri
hodnotení a stagingu (rozsahu) pri rakovine prostaty, kde umožňuje rozlíšiť ohraničený
proces T2 od pokročilého T3, a tak si správne zvoliť liečebný postup. Na obrázku č. 6.4.1.
a 6.4.2. vidíme normálny nález na obličkách na MR, na obrázku č. 6.4.3 je zobrazený absces
pravej obličky.
Obrázok č. 6.4.1 Normálny nález obličiek na MR

Zdroj: Dr. Bluska
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Obrázok č. 6.4.2 Normálny nález na MR

Zdroj: Dr. Bluska
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Obrázok č. 6.4.3 Absces pravej obličky

Zdroj: Dr. Bluska
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7 RÁDIOIZOTOPOVÉ VYŠETRENIA
Diagnostické metódy nukleárnej medicíny sú založené na detekcii ionizujúceho žiarenia po
intravenóznom podaní rádioaktívneho izotopu. Výber radiofarmaka (izotopu) závisí na orgáne
a funkcii, ktorú chceme vyšetrovať.

7.1 SKELET
Najčastejšie využívaným vyšetrením je celotelová gamagrafia kostí (bon scan) pre:
-

zhodnotenie celkovej miery kostnej prestavby,

-

diagnostiku ložiskových zmien,

-

posúdenie miery prekrvenia v kostnej dreni, v patologickom kostnom procese,

-

kostné metastázy napríklad pri karcinóme prostaty.

Používa sa Tc difosfonát, ktorý je najlepší v hodnotení prítomnosti kostných metastáz pri
väčšine druhov nádorov, ale obzvlášť pri rakovine prostaty. Vyšetrenie je založené na
princípe, že v miestach zvýšeného metabolizmu a prekrvenia sa intenzívne hromadí
rádiofarmakum. Kostné metastázy sú potom viditeľné ako ložiská zvýšeného hromadenia
rádiofarmaka. Metastatické ložiská v kostiach sa týmto vyšetrením diagnostikujú niekoľko
mesiacov, až 2 roky skôr, ako klasickým rtg. vyšetrením. Na obrázku č. 7.1.1 vidíme rozsiahle
metastázy v kostiach pri karcinóme prostaty (čierne body sú hromadenie radiofarmaka
v mieste metastáz).
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Obrázok č. 7.1.1 Metastázy pri karcinóme prostaty

Zdroj: Zvara. Klinická urológia. 1990.

7.2 VYŠETRENIE OBLIČIEK
Statická gamagrafia obličiek:
Indikácie: rádiofarmakum sa hromadí v kôre a je vhodné na hodnotenie úrazov obličky,
nádorov, kôrových jaziev a na posúdenie veľkosti, tvaru, uloženia obličiek, ako aj posúdenie
funkčného parenchýmu obličiek. Kvantifikácia diferencovanej renálnej funkcie. Nie je
vhodné pre hodnotenie obštrukcie, vtedy sa používa Tc DMSA (dimerkaptojantárová
kyselina).
Dynamická gamagrafia obličiek:
Indikácie: posúdenie funkcie obličiek, separovný klírens - funkcia jednotlivých obličiek, aj
močových ciest pri obštrukcii, hydronefróze, vyšetrenie renovaskulárnch porúch alebo
perfúzie transplantovaných obličiek. Predoperačné a pooperačné zhodnotenie. Používa sa
rádiofarmakum TcMaG3 (merkaptoacetylglycerín).
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7.3 POZITRÓNOVÁ EMISNÁ TOMOGRAFIA S POČÍTAČOVOU
TOMOGRAFIOU (PET/CT)
Pozitrónová emisná tomografia PET/CT je lekárske vyšetrenie z odboru nukleárnej medicíny,
ktoré sa v klinickej medicíne používa od deväťdesiatych rokov. Toto vyšetrenie zobrazuje
ľudské tkanivá na základe ich rozdielneho metabolizmu. Najviac sa využíva pri diagnostike
ochorení v onkológii, ale tiež sa používa v neurológii či kardiológii. Ide o metódu zobrazenia
metabolickej aktivity tkanív - napríklad vychytávanie značeného cukru - glukózy. Vo svete
vzniklo viacero projektov, ktoré kombinujú „klasické“ CT s technológiou PET. Lekári tak
získavajú nielen obraz štruktúry, ale aj metabolickej aktivity v danej lokalite. Nádory
predstavujú tkanivá s vysokými energetickými nárokmi a s vysokým metabolickým obratom.
Aj pri ešte malých rozmeroch, nezachytiteľných na CT, je možné sledovať zvýšenú spotrebu
glukózy nádorom pomocou PET. Pozitrónové rádiofarmakum 18F-2-fluoro-2-deoxy-Dglukóza (18FDG) sa v zvýšenej miere hromadí všade tam, kde je zvýšený glukózový
metabolizmus, t.j. v mnohých nádoroch, metastázach, v oblasti zápalov, v oblasti reparačných
zmien, ale jej výrazné hromadenie nachádzame v niektorých orgánoch i fyziologicky (mozog
a pod.). Citlivosť 18FDG-PET/CT diagnostiky je podmienená rozdielom "intenzity"
glukózového metabolizmu patologického ložiska voči okoliu.
Indikácie vyšetrenia:
Onkológia - lokalizácia primárnych a sekundárnych nádorov,
- detekcia recidívy ochorenia a zhodnotenie účinnosti terapie,
- diferenciálna diagnostika malígnych a benígnych lézií,
- diferenciálna diagnostika recidívy (rezidua) nádoru a postterapeutických zmien.
Neurológia – mozgové nádory, dif dg mozgových lézií, epilepsia.
Zápaly – horúčka neznámej etiológie, lokalizácia zápalových ložísk (sarkoidóza, abscesy,
vaskulitídy.

7.4 PRIŠTÍTNE TELIESKA
Prištítne

telieska

vápnik, parathormón

pri

podozrení

a koncentračnú

na

hyperparthyreózu

schopnosť

obličiek)

pri
zo

urolitiáze

(vyšetríme

zobrazovacích

techník

využívame USG a gamagrafiu príštitných teliesok s dvojitým vychytávaním s Technéciom,
takto sa dajú zobraziť aj ektopické prištítne telieska.
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8 INŠTRUMENTÁLNE VYŠETRENIA
V súčasnosti sa aj v urológii stále viac presadzuje miniinvazivita. V diagnostike a liečbe
urologických ochorení sú nahradzované klasické rigidné a semidigidné (tuhé a polotuhé)
kovové cystoskopy a ureteroskopy flexibilnými (ohybnými) a tenšími. Výrazne sa tak znižuje
bolestivosť a majú menej komplikácií. Používajú sa v diagnostike ochorení dolných aj
horných močových ciest a často v kombinácii s RTG vyšetreniami. Jemnejšie je aj vybavenie
napríklad tenšie katétre so špeciálnou protibakteriálnou úpravou. Napriek tomu sú tieto
diagnostické a liečebné postupy pre pacienta nepríjemné, môžu byť bolestivé a môžu zaviesť
infekciu, preto treba pri vyšetrovaní zabezpečiť sterilné podmienky a zvoliť vhodnú anestéziu.
Anestézia závisí od typu urologického vyšetrenia a vnímavosti pacienta. Pri niektorých nie je
potrebná, pri bolestivých výkonoch volíme lokálnu, spinálnu alebo celkovú anestéziu.

8.1 CIEVKOVANIE MOČOVÉHO MECHÚRA
Pri zavádzaní prístrojov do močovej trubice treba dôkladne dezinfikovať vonkajší genitál.
Urologické nástroje zavádzame jemne a ich povrch musí byť dostatočne klzký, preto
používame lubrikancia, ktoré uľahčujú zavedenie inštrumentu, (napríklad Mesocain gél),
ktorý súčasne pôsobí proti bolesti, alebo novší prípravok (Catetjel), ktorý obsahuje navyše
antiseptickú zložku.
Indikácie:
A. Diagnostické účely: odber moču z močového mechúra, meranie tlaku pri cystometrii, pri
uretrografii a cystografii - instilácia kontrastu.
B. Liečebné účely: akútna a chronická retencia moču, výplach koagúl z močového mechúra,
drenáž po operácii močového mechúra a prostaty, instilácia liekov do močového
mechúra. Materiál na katéter: najčastejšie sa používa latex potiahnutý silikónom, ktorý sa
veľmi dobre znáša aj pri dlhšom ponechaní (latex v tele zmäkne a neutlačí urethru).
Zakončenie katétra môže mať rôzne tvary, základné sú na obrázku č. 8.1.1.
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Obrázok č. 8.1.1 Nelatonov katéter (hore), Thiemanov katéter (dole)

Zdroj: Kawaciuk. Urologie. 2000.
Najčastejšie sa používa katéter s oblým koncom (Nelatonov), alebo zahnutým a zašpicateným
koncom - Thiemanov katéter (tento sa používa u mužov so zväčšenou prostatou). Katétre pre
dlhšie použitie majú na mechúrovom konci balónik, ktorý sa po zavedení do mechúra naplní
sterilnou vodou a bráni jeho vypadnutiu (Foleyov katéter).
Veľkosť: čísla vyjadrujú obvod katétra v milimetroch, podľa Charriera skratka Ch alebo
French = F. Priemer vypočítame vydelením 3,14 (Pí) napríklad (l8 Ch : 3,4 = priemer 6 mm).
Pre mužov používame katétre dĺžky 40 cm veľkosti 12 - 24 Ch, (obvykle 16 - 18). Pre ženy sa
vyrábajú kratšie, 15 cm cievky.
Technika zavedenia katétra u muža: predkožku prehrnieme, dezinfikujeme glans penis, aj
vonkajšie ústie uretry, vtlačíme do nej lubrikant. Katéter chytíme do sterilnej pinzety, viď
obrázok č. 8.1.2, alebo si ho necháme v sterilnom puzdre a jemne ho zasúvame do uretry.
Pozri aj obrázky č. 8.1.3 - 8.1.5. Penis musí byť vystretý. Keď pocítime odpor vonkajšieho
zvierača, mierne zvýšime ťah na penis, cievka vojde do močového mechúra a vidíme odtekať
moč. Ak plánujeme katéter ponechať, zasunieme ho hlbšie (aby sme sa vyhli naplneniu
balónika ešte v uretre, a tak jej poškodeniu) a naplníme balónik 10 ml sterilnej vody. Ak nejde
zaviesť katéter ľahko, nepoužijeme silu. Ak ide o muža, použijeme Thiemanov katéter, alebo
skúsime tenší katéter. Ak sa ani ten nedarí ľahko zaviesť, ponecháme to na urológa
a v súrnom prípade urobíme epicystostómiu. Pri násilnej manipulácii ľahko vznikne trhlina
v urethre -falošná cesta (via falsa). Hojením poranenia a dozrievaním jazvy sa zúži močová
trubica - vznikne striktúra, ktorá sa veľmi ťažko lieči.
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Obrázok č. 8.1.2 Cievkovanie muža. Thiemanov katéter

Zdroj: Kawaciuk. Urologie. 2000.
Obrázok č. 8.1.3 Penis je vystretý a zdvihnutý

Zdroj: Kawaciuk. Urologie. 2000.
Obrázok č. 8.1.4 Po narazení na zadnú stenu bulbárnej uretry, penis skloníme

Zdroj: Kawaciuk. Urologie. 2000.
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Obrázok č. 8.1.5 Uretra sa vyrovná a toto umožní ľahko zaviesť katéter

Zdroj: Kawaciuk. Urologie. 2000.
U ženy (najlepšie v gynekologickej polohe) obrázok č. 8.1.6 roztiahneme labia majora,
umyjeme vonkajšie ústie uretry a okolie dezinfekčným roztokom, koniec katétra namočíme
do lubrikancia a zavedieme do močového mechúra.
Obrázok č. 8.1.6 Cievkovanie ženy (odber moču na kultiváciu)

Zdroj: Kawaciuk. Urologie. 2000.
Intermitentné cievkovanie. Pri niektorých indikáciách (neurogénny močový mechúr,
reziduálny moč) je výhodnejšie opakované cievkovanie (2 - 3 x za deň), ako mať zavedený
trvalý katéter. Každý trvalo zavedený katéter je najneskôr do 14 dní kolonizovaný baktériami.
Pri intermitentnej katetrizácii je menšie riziko infekcie. Nesmieme zabudnúť u pacientov,
ktorí majú z rôznych dôvodov dlhodobo zavedený katéter, že sa tento musí pravidelne po 3 - 5
týždňoch vymieňať.
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8.2 CYSTOSKOPIA, URETROCYSTOSKOPIA
Indikácie:
-

makroskopická a mikroskopická hematúria,

-

recidivujúce aj chronické infekcie,

-

neobjasnené dysurické ťažkosti,

-

podozrenie na nádor močového mechúra,

-

kontroly po transuretrálnej resekcii nádorov (TUR) močového mechúra,

-

vylúčenie prerastenia nádorov z okolia do močového mechúra,

-

podozrenie na fistuly do okolitých orgánov,

-

zhodnotenie subvezikálnej prekážky (pri BHP,

-

neurogénne poruchy močenia,

-

prítomnosť cudzieho telesa,

-

podozrenie na nádor alebo cudzie teleso v uretre.

Na vyšetrenie použijeme flexibilný cystoskop, obrázok č. 8.2.1, ak použijeme rigidný, najprv
si dáme priamu optiku (obrázok č. 8.2.2) na prezretie močovej trubice. Obrázok č. 8.2.3,
normálny obraz uretry, obrázok č. 8.2.4, pohľad pri striktúre uretry. Keď vojdeme do
močového mechúra, vymeníme si optiku za 70 stupňovú, aby sme mohli pozrieť bočné steny,
obrázok č. 8.2.5, obrázok č. 8.2.6, konkrementy v močovom mechúre.
Obrázok č. 8.2.1 Flexibilný cystoskop

Zdroj: Archív autora
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Obrázok č. 8.2.2 Cystoskop s priamou optikou na vyšetrenie uretry

Zdroj: Zvara. Klinická urológia. 1990
Obrázok č. 8.2.3 Normálny nález v uretre

Zdroj: Archív Autora
Obrázok č. 8.2.4 Striktúra uretry

Zdroj: Bullock. Urology. 2008.
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Obrázok č. 8.2.5 Močový mechúr prezrieme 70 st. optikou

Zdroj: Zvara. Klinická urológia. 1990.
Obrázok č. 8.2.6 Cystoskopický nález- konkrementy v močovom mechúre

Zdroj: Bullock. Urology. 2008.
Diagnóza uroteliálneho nádoru močového mechúra (NMM) musí byť potvrdená
cystoskopickým vyšetrením močového mechúra a histologickým nálezom odobratého tkaniva.
Karcinóm na mieste (CIS carcinoma in situ, je plochá, intraepiteliálna lézia) sa diagnostikuje
kombináciou fluorescenčnej cystoskopie, močovej cytológie a histologickým vyšetrením
viacerých biopsií zo steny močového mechúra. Ak sa nádor zobrazí predchádzajúcimi
zobrazovacími metódami, diagnostická cystoskopia sa môže vynechať, pretože pacient pôjde
na transuretrálnu resekciu (TUR). Starostlivý popis nálezov v močovom mechúre je
nevyhnutný. Musí zahrňovať miesto, veľkosť, počet a vzhľad (papilárny alebo solídny)
nádorov, taktiež aj abnormality sliznice.
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Patrí sem aj zobrazenie močovodov: retrográdna a antegrádna ureteropyelografia, ďalej
cystografia a uretrografia, tieto sú popísané v časti RTG vyšetrenia. Pri nich používame
cystoskop s albaranovým môstikom, obrázok č. 8.2.7.
Sondáž uretry u mužov: indikácie strikúry urethry u neoperabilných pacientov. Popis, tak
ako pri cievkovaní, dezinfikujeme genitál a aplikujeme Mesocain gel alebo Cathejell
a zavádzame postupne tuhé bugie od tenkých 10 -12 Ch, až po 18 Ch.
Obrázok č. 8.2.7 Cystoskop s albaranovým môstikom, ktorý umožňuje zaviesť cievku do
močovodu

Zdroj: Archív autora

Kalibrácia uretry: robí sa u žien s recidivujúcimi zápalmi močového mechúra a reziduálnym
močom, aby sme vylúčili relatívnu stenózu urethry. Normálne by sa mala voľne dať zaviesť
do kalibru 28 – 32 Ch.
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9 URODYNAMICKÉ VYŠETRENIE
Problémy dolných močových ciest sú veľkou etiopatogeneticky nesúrodou skupinou. Ukázalo
sa, že poruchy transportu moču nemusia byť vždy spôsobené len mechanickou prekážkou
(BHP). K dilatácii močových ciest môže dôjsť aj na základe funkčných neurogénnych alebo
myogénnych porúch. Preto dnes hovoríme o poruche transportu moču obštrukčného alebo
neobštrukčného typu. Vzhľadom k rozdielnej liečbe, je veľmi dôležité tieto poruchy rozlíšiť.
Tomuto významne pomáha urodynamické vyšetrenie.
Ďalšou veľkou doménou urodynamiky sú vrodené chyby (napríklad rozštep chrbtice),
niektoré choroby (skleróza multiplex, diabetes mellitus a ďalšie) a poúrazové stavy, ktorých
spoločným znakom je dysfunkcia dolných močových ciest (neurogénny močový mechúr).
Urodynamika sa zaoberá zákonitosťami a poruchami transportu moču. Vysvetľuje
morfologické,

fyziologické,

biochemické

a fyzikálne

zákonitosti

transportu

moču.

Urodynamické metódy predstavujú komplex vyšetrovacích metód, ktoré fyzikálnymi
veličinami definujú odchýlky od normálnej funkcie močových ciest (poruchy transportu
moču.). Jej klinický efekt sa najviac prejavuje na dolných močových cestách a týka sa hlavne
2 skupín chorých:
1. pacienti s poruchami vyprázdňovania močového mechúra,
2. pacienti s močovou inkontinenciou.
Dôležitou súčasťou urodynamického vyšetrenia je klinické vyšetrenie aj perineo-análnych
a bulbo-kavernóznych reflexov, neurologické vyšetrenie, ako aj RTG vyšetrenie dolných
močových ciest. U žien je dôležité doplniť aj stresový test (v gynekologickej polohe
objektivizujeme po zakašlaní únik moču z naplneného močového mechúra). Ďalším krokom
je zistenie močového rezidua na USG alebo cievkovaním. Jednotlivé modality sú v tabuľke
č. 9.1. Keď sa kombinuje so zobrazením, hovoríme o videourodynamike. Plniaca
a vylučovacia fáza sa každé študujú zvlášť, v čase, keď sa močový mechúr plní arteficiálne
cez katéter.
Indikácie: Urodynamické vyšetrenie môže byť kľúčové v liečbe pacienta, (napríklad potvrdí
subvezikálnu obštrukciu), alebo je to ďalšia dôležitá informácia na definitívne potvrdenie
správnosti liečby. Hlavné indikácie na vyšetrenie sú definované v tabuľke č. 9.2.1.
Urodynamické vyšetrenie by malo byť urobené u pacientov, ktorí budú operovaní z dôvodu
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ťažkosti dolných močových ciest. Zistilo sa, že až 1/3 pacientov, ktorí boli operovaní pre
LUTS, sa po výkone nemá lepšie. Aj toto sú dôvody pre urodynamické vyšetrenie.
Tabuľka č. 9.1 Urodynamické vyšetrenia
Názov

Získané informácie

* Uroflowmetria.

Maximálny prietok počas močenia.

* Reziduálny moč

Objem moču po vymočení.

(pomocou USG alebo cievkovaním).
* Jednokanálová cystometria.

Tlak v močovom mechúre počas plnenia.

* Dvojkanálová subtrakčná cystometria.

Tlaky v mechúre a brušnej stene počas
plnenia močového mechúra a močenia
s meraním moču počas močenia.

* Videocystometria.

Zobrazenie močového traktu počas
urodynamiky.

* Elektromyografia (EMG) panvového dna
alebo sfinktera uretry.

Elektrické potenciály periuretrálne alebo
svaloviny panvového dna.

* Profilometria uretrálneho tlaku (UPP).

Tlak okolo uretry.

* Ambulantná cystometria

Tlak v močovom mechúre a v brušnej stene.
Meranie počas normálnych denných aktivít
a spánku.

9.1 DENNÍK MOČENIA (MIKČNÝ DENNÍK)
Denník močenia je poloobjektívne hodnotenie porúch dolného močového traktu (LUTS). Je to
však veľmi dôležitá pomôcka. Aby bola informácia čo najdôveryhodnejšia mal by sa
zaznamenávať aspoň 2 - 3 dni za sebou. Možné patologické nálezy: častá frekvencia močenia,
veľmi veľký alebo veľmi malý vymočený objem, nočné močenie, urgentné močenie,
intermitentné močenie, inkontinencia.
Obrázok denníka močenia je v kapitole č. 15.

9.2 UROFLOWMETRIA (UFM)
Uroflowmetria a zmeranie reziduálneho moču poskytujú prvé poznatky o priebehu močenia.
Je základnou ale nešpecifickou urodynamickou metódou (nedá sa len na jej základe vysloviť
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diagnóza). Je to povinné vyšetrenie pred plánovaním akejkoľvek invazívnej urodynamiky.
Aby bola táto informácia spoľahlivá, treba ju opakovať najmenej 2 - 3 x. Možné patologické
nálezy: nízky prietok, malý objem moču, prerušované močenie, váhavé močenie, reziduálny
moč. Je to neinvazívne ľahko uskutočniteľné vyšetrenie, ktoré spočíva v meraní prietoku
moču za časovú jednotku (Q = ml/s). Aby bolo vyšetrenie hodnotiteľné musí byť náplň
močového mechúra aspon 200 ml. Pacient močí do zbernej nádoby a prístroj zaznamenáva
zmeny prietoku moču v ml/s. Po vymočení odmeriame reziduálny moč na USG, alebo
cievkovaním. Hodnotenie uroflowmetrie je v tabuľke č. 9.2.2. Krivka je závislá na kvalite
detruzora, náplni močového mechúra, priechodnosti hrdla a močovej trubice. Obrázok
č. 9.2.2, normálny nález. Vidíme prietok 31,2 ml/s, priemerný prietok 15,6 ml/s a celkový
objem vymočeného moču 409 ml. Na obrázku č. 9.2.3 je obmedzený prietok pri BPH:
Maximálny prietok je len 12,2 ml/s a priemerný je 7,2 ml/s, objem 280 ml. Na
obrázku č. 9.2.4 je ešte výraznejšia obštrukcia, maximálny prietok je 7,2 ml/s a priemerný len
4,0 ml/s, celkový vymočený objem 223 ml. Takýto nález je už indikáciou k operácii.
Tabuľka č. 9.2.1 Indikácie pre urodynamické vyšetrenie
Klinický problém


Otázka, ktorú treba zodpovedať

Prejavy hyperaktívneho mechúra refraktérne Ide o detrusorovú hyperaktivitu?
na konzervatívnu liečbu,



Prejavy stresovej inkontinencie refraktérne

Ide o stresovú inkontinenciu?

na konzervatívnu liečbu,


LUTS refraktérne na konzervatívnu liečbu*,

Ide o obštrukciu hrdla m. mechúra?



Chronická retencia, alebo ťažkosti

Nejde o hypoaktívny detruzor?

s močením pred operáciou prostaty, alebo
u žien pred operáciou stresovej
inkontinencie,


Ťažkosti s močením pri neurogénnej

Ide o dysynergiu detruzora a sfinktera?

dysfunkcii dolných močových ciest


Bolestivosť v bedrovej oblasti pri

Nie je prítomný veziko-ureterálny reflux?

neurogénnej dysfunkcii dolných močových
ciest,


Nevysvetliteľný únik moču pošvou po

Je prítomná veziko-vaginálna alebo

operácii.

uretero-vaginálna fistula?

*LUTS – (low urinary tract symptoms) - prejavy z dolných močových ciest
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Tabuľka č. 9.2.2 Hodnotenie uroflowmetrie
 Časové oneskorenie medzi začiatkom snahy o mikciu a skutočným začiatkom mikcie (do 10 s).
 Tvar vzostupnej časti krivky a čas za ktorý sa dosiahol maximálny prietok.
 Maximálny prietok Qmax (maximal flow rate u zdravých mužov je nad 15 ml/s, u žien nad
20 ml/s).
 Tvar uroflowmetrickej krivky.
 Či je prietok súvislý alebo prerušovaný.
 Objem vymočeného moču (125 ml je minimum, aby bolo vyšetrenie hodnotiteľné).
 Celkový čas močenia.
 Priemerný prietok (objem moču za čas).

Obrázok č. 9.2.1 Používanie mikčného denníka
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Obrázok č. 9.2.2 Normálny nález na uroflometrii

Zdroj: Archív autora
Obrázok č. 9.2.3 Uroflowmetria: príklad obštrukcie pri BPH

Zdroj: Archív autora
Obrázok č. 9.2.4 Uroflowmetria: príklad závažnejšej obštrukcie pri BPH

Zdroj: Archív autora
Nízke hodnoty maximálneho prietoku Qmax, menej ako 5 ml/s, znamenajú podozrenie na
subvezikálnu obštrukciu (BHP alebo striktúru uretry). Vysoký prietok vylučuje významnejšie
patologické funkčné zmeny v dolných močových cestách. Pri hodnotách od 5 - 15 ml/s je
potrebné rozšírené urodynamické vyšetrenie. Ženy majú z anatomických dôvodov vyššie
hodnoty UFM.

9.3 CYSTOMETRIA
Je urodynamická metóda pri ktorej sa zaznamenáva intravezikálny tlak v závislosti na
vzrastajúcej náplni močového mechúra. Pacient má zavedený do močového mechúra tenký
dvojkanálový plniaci katéter, cez ktorý sa mechúr napĺňa a súčasne sa meria intravezikálny
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tlak (Pves). Pacient nedokáže vždy spoľahlivo tlmiť vnútrobrušný tlak (smiech, rozhovor
počas vyšetrenia), preto sa na odstránenie vplyvu vnútrobrušného tlaku na tlak v močovom
mechúre vkladá ďalšia tlaková sonda do konečníka. Tlak v konečníku (vnútrobrušný tlak) sa
odčíta od vnútromechúrového tlaku a vzniká čistý tlak svalstva močového mechúra
(detrúzorový tlak). Ako náplň sa používa fyziologický roztok zahriaty na telesnú teplotu
(chladný vyvoláva arteficiálne kontrakcie). Cystometria opisuje fyziologické uskladňovanie
moču, ako dostatočné vnímanie plnenia močového mechúra, primeranú poddajnosť steny
mechúra, dostatočný plniaci objem - kapacitu močového mechúra a chýbanie spontánnych
kontrakcií počas plnenia. Fyziologický objem mechúra je u dospelých 300 - 500 ml,
u novorodencov 50 ml, u mládeži 200 - 300 ml.
Možné patologické nálezy zahrnujú:
* detruzorovú hyperaktivitu,
* nízky detruzorový koeficient (compliance vysvetlené nižšie),
* abnormálne mechúrové a iné pocity,
* inkontinenciu,
* hypoaktivitu - areflexiu močového mechúra.
Hyperaktivita spôsobená neurogénnymi chorobami sa označuje ako hyperreflexia močového
mechúra. Normálny Pves po dosiahnutí fyziologickej náplne (do vzniku silného nútenia na
močenie) nepresahuje 15 cm H2O. Na fázu plniacu nadväzuje fáza Pves počas močenia.
U niektorých pacientov sa pri plnení objavia náhle zvýšenia tlaku - netlmené kontrakcie, ktoré
sú známkou nestabilného močového mechúra (detrúzora). Netlmenou kontrakciou rozumieme
mimovoľnú kontrakciu detrúzora, keď Pves presiahne hodnotu 20 cm H2O. Nekontrolované
kontrakcie sú známkou hyperaktívneho mechúra, ako aj jeho zvýšenej citlivosti a menšej
funkčnej kapacity.
Pri hypoaktivite mechúra chýbajú fyziologické spontánne kontrakcie. Nastáva znížené
vnímanie plnenia, je zvýšená kapacita a poddajnosť steny mechúra. Mechúr dosahuje objem
až 1000 ml, a niekedy aj viac. Porušenie periférnej inervácie spôsobuje areflexný mechúr.
Dôsledkom je strata vnímania plnenia, veľký plniaci objem, vysoká poddajnosť a atonická
stena močového mechúra, vezikorenálny reflux a uroinfekcie.
Nestabilita močového mechúra. Je definovaná ako spontánna alebo vyprovokovaná (kašeľ,
smiech) kontrakcia detrusoru počas plnenia močového mechúra.
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Detrusorový koeficient (compliance) je mierou akomodačnej schopnosti detrúzora.
Je definovaný ako pomer objemu a zmeny tlaku a udáva sa v ml/cm H2O označuje sa s C.
Fyziologická hodnota je 20 ml/cm H2O.
Klinické hodnotenie cystometrogramu zahŕňa:


Postmikčné reziduum,



Kľudový P ves. (do 15 cm H2O),



Prvý pocit nútenia na močenie,



Maximálna kapacita močového mechúra (50 - 1000 ml),



Záznam IVT počas plnenia (IVT-intravezikálneho tlaku),



Stabilita detrúzora,



Hodnota intraabdominálneho tlaku (100 cm H2O),



Detrúzorový koeficient (kompliance 20 ml/cm H20).

9.4 PROFILOMETRIA A TLAKOVÝ BOD ÚNIKU MOČU
Normálne uskladnenie moču vyžaduje primerane silnú kontrakčnú odpoveď sfinkterov uretry
a panvového dna. Zníženie tlaku v uretre znamená nedostatočný uzáver sfinkterov. Testovanie
tlaku v uretre hodnotí profilometria, alebo tlakový únikový bod moču. V súčasnosti sa hodnotí
iba maximálny tlak v uretre v pokoji, alebo pri vedomej kontrakcii panvového dna.
Profilometria zaznamenáva aktuálny tlak zvierača, ktorým reaguje uretra na plnenie. Pokles
tlaku pod 30 cm H2O svedčí o sfinkterickej insuficiencii.
Tlakový bod úniku (detrusor leak point pressure DLPP), toto vyšetrenie môže zhodnotiť
riziko poškodenia horných močových ciest, alebo následné poškodenie močového mechúra.
Je to len skríningové vyšetrenie, lebo nehodnotí dĺžku trvania zvýšeného tlaku počas plniacej
fázy, ktorá by mohla mať väčší vplyv na horné močové cesty. Vysoký DLPP je indikáciou na
ďalšie vyšetrenie videourodynamikou. DLPP v súčasnosti nahradzuje profilometrické
vyšetrenie uretry. Po zavedení katétra do naplneného mechúra, sa pozoruje únik moču pri
valsalvovom manévri (postupný rast vnútromechúrového tlaku). Aktuálny vnútromechúrový
tlak pri prvých kvapkách uniknutého moču sa nazýva tlakový bod úniku. Hodnota nižšia ako
60 cm H2O znamená sfinkterickú insuficienciu.
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9.5 TLAKOVO - PRIETOKOVÉ MERANIA
Ide o simultánne meranie tlaku močového mechúra detruzora (Pves) a UFM počas močenia.
Toto vyšetrenie ukazuje koordináciu medzi detruzorom a uretrou, alebo panvovým dnom,
počas močenia. Metodika vyžaduje snímanie tlaku v močovom mechúre a v konečníku.
Súčasne sa sleduje aj prietok moču pomocou UFM. Zmeny tlakov a prietokov sa
zaznamenávajú v čase. Pre fyziologické močenie je charakteristický nízky tlak detruzora
a vysoký prietok moču uretrou.
Pri subvezikálnej obštrukcii rastie tlak detrúzora a klesá prietok moču. Pre hypoaktivitu
močového mechúra je charakteristický nízky tlak detrúzora, ale aj nízky prietok moču.
Vyšetrenie môže opísať aj iné dysfunkcie dolných močových ciest. Detruzorovo sfinkterická
dyssynergia vzniká ak sú neprimerané kontrakcie uretry počas močenia, ktoré spôsobujú
vzostup tlaku detrúzora - toto sa prejaví prerušovaným močením. Podobný urodynamický
nález vzniká pri hypoaktívnom alebo areflexnom močovom mechúre. Pacient sa snaží
brušným lisom pretlačiť obsah močového mechúra cez nedostatočne relaxované ureterálne
zvierače.

9.6 ELEKTROMYOGRAFIA (EMG)
Zaznamenáva elektrické potenciály priečne pruhovaného svalstva panvového dna
a uretrálnych zvieračov. EMG nezaznamenáva kontrakcie hladkého svalstva uretry.
Neurogénne poruchy môžu spôsobiť neúmerne vysokú alebo nízku EMG aktivitu počas
uskladňovania a vyprázdňovania. Vyšetrenie sa robí pomocou nalepovacích alebo
vpichovacích elektród do oblasti análneho zvierača, lebo potenciály sú spoločné pre celé
panvové dno. EMG sa zaznamenáva počas multikanálového vyšetrenia močenia a slúži na
odlíšenie patologických kontrakcií zvieračov.

9.7 URODYNAMICKÉ VYŠETROVANIE METÓDY HORNÝCH
MOČOVÝCH CIEST
Sú dôležité pre odlíšenie mechanickej a funkčnej obštrukcie horných močových ciest. Delíme
ich na neinvazívne a invazívne.


Technika vyplavenia (wash out) - ide o neinvazívnu metódu, ktorá využíva polyúriu po
podaní diuretika furosemidu. Rozlíšenie mechanickej a funkčnej obštrukcie je zásadné
pre spôsob liečby. Podstatou metódy je polyúria po podaní furosemidu, ktorá pri
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klasickej obštrukcii vedie k zväčšeniu dilatácie, ktorá pretrváva dlhší čas. Pri funkčnej
dilatácii sa tiež dilatácia zväčší, ale len krátko, a po chvíli nasleduje návrat
k pôvodnému

stavu.

Toto

môžeme

zaznamenať

na

i.v.

urografii,

alebo

radioizotopovom vyšetrení, kde sa funkčná dilatácia prejaví vyplavením kontrastnej
látky cez suspektnú prekážku, alebo ultrasonograficky (USG). Operačná liečba je
úspešná len pri obštrukčnej dilatácii, keď sa dilatácia po odstránení prekážky
(hydronefróza) normalizuje. Neobštrukčný typ nie je nebezpečný, neoperuje sa, lebo
tu nie je zvýšený intraluminálny tlak, ktorý predstavuje hlavné nebezpečenstvo pre
tlakovú atrofiu obličky.


Invazívny spôsob merania tlaku v obličkovej panvičke je Whitakerov test. Celý systém
nefrostómia aj dutý systém sú naplnené fyziologickým roztokom a tlak sa meria
priamo cez perkutánnu nefrostómiu v cm vodného stĺpca.
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10 NALIEHAVÉ SITUÁCIE V UROLÓGII URGENTNÉ VÝKONY
10.1 RETENCIA MOČU. EPICYTOSTÓMIA
Keď pacient sa nemôže vymočiť najprv skúsime zaviesť katéter do močového mechúra (pozri
kapitolu 8.1.), ak sa to nepodarí, urobíme epicystostómiu.
Indikácie: poranenia uretry, úrazy panvy a miechy, subvezikálna obštrukcia, dlhodobá drenáž
močového mechúra.
Postup: po dezinfekcii podbruška, tesne nad symfýzou v strednej čiare, podáme lokálnu
anestéziu 20 ml 1 % Mesocainu. Predtým si overíme s USG, že močový mechúr je naplnený.
Použijeme epicystomický set. Technika je dôležitá, lebo ak pichneme vyššie, poraníme črevo,
ak nižšie, dostaneme sa pod mechúr (obrázok č. 10.1.1). Kolmo na brušnú stenu, tesne nad
symfýzou, nie smerom pod symfýzu, zavedieme do močového mechúra trokar s drénom,
z ktorého pri správnej technike, odteká žltý moč. Trokar (ihlu) rozdelíme a vyberieme, katéter
zasunieme hlbšie do močového mechúra, kde sa stočí a fixujeme ho ku koži. Bezpečnejšie je
hlavne pri nevhodnej polohe pacienta alebo jeho nepokoji urobiť epicystostomiu pod USG
kontrolou.
Obrázok č. 10.1.1 Správny smer epicystostómie

Zdroj: Kawaciuk. Urologie. 2000.
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10.2 TAMPONÁDA MOČOVÉHO MECHÚRA
Pri tamponáde je močový mechúr je naplnený krvnými koagulami. Pacient má nútenie na
močenie a bolesti, ale nemôže močiť. Najčastejšou príčinou bývajú nádory močového
mechúra, stavy po operáciách na močovom mechúre a prostate, menej často BHP, karcinóm
prostaty, nádory obličky, hemoragická cystitída. Pozor na arteficiálnu hematúriu pri
predávkovaní s antikoagulanciami. Klinický obraz - je rovnaký ako pri retencii moču, ale
predchádza mu masívna hematúria. Pri veľkej strate môže nastať hemoragický šok a je
nevyhnutné doplniť krvný obraz.
Diagnóza a liečba - je podobná, ako pri retencii moču. Liečba znamená odsatie koagúl cez
hrubší katéter alebo cez tubus resektoskopu a výplach močového mechúra. Pridávajú sa
lokálne, ako aj celkovo hemostiptika. Pokiaľ sa konzervatívny postup nedarí, musíme
zakročiť operačne, v spinálnej anestéze, transuretrálne lokalizovať a zastaviť (obyčajne
koaguláciou cez resektor) zdroj krvácania.

10.3 RENÁLNA KOLIKA. SUBRENÁLNA OBŠTRUKCIA
Klinický obraz viď kapitola anamnéza. Najčastejšou príčinou je močový konkrement
blokujúci močovod. Rovnako sa však môže prejaviť pasáž koagula, alebo obštrukcia
nádorom. Obštrukcia vedie k dilatácii dutého systém, čo sa prejaví bolesťou, obrázok
č. 10.3.1.
Liečba renálnej koliky. Podávame parenterálne spazmolytika (Algifen), analgetika
(nesteroidné antiflogistika), alebo čapíky y. Perorálna aplikácia, je vzhľadom k vegetatívnemu
dráždeniu (nauzea a zvracanie), neúčinná. Pri neúspechu podáme infúziu FR + 3 amp. 1 %
trimekaini hydrochlorici (Mesocain). Ak bolesti pretrvávajú, alebo pacient má teplotu
a močový nález, je podozrenie na uroinfekt (obštrukčná pyelonefritída), nasadíme antibiotiká,
podáme hydrokortizón na zabránenie endotoxínového šoku a musíme vyriešiť obštrukciu.
Na to máme dve možnosti:
1. Zavedieme z močového mechúra do obličky dvojitý stent, ktorý obíde prekážku alebo ju
vytlačí (konkrement) do panvičky a zabezpečí odtok moču a pacientovi sa hneď uľaví.
Niekedy je potrebné použiť ureterorenoskop s možnosťou priamo rozdrviť konkrement.
(Súčasne sa ukázalo, že konkrementy v močovode na stente lepšie postupujú a zvýši sa
možnosť spontánneho vymočenia konkrementu).
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Obrázok č. 10.3.1 Konkrement v hornom močovode vpravo s obštrukciou a dilatáciou dutého
systému. 1. v. urografia oneskorená snímka. Vľavo vidíme jemný dutý systém, ako aj
močovod. Pre lepšiu názornosť je aj znázornený schematický obrázok dilatovaného dutého
systému pravej obličky, až po konkrement

Zdroj: Bullock. Urology. 2008.
2. urobíme pod USG perkutánnu nefrostómiu, zvlášť pri komplikujúcej uroinfekcii
s teplotami.

10.3.1 CYSTOSKOPIA SO ZAVEDENÍM DVOJITÉHO STENTU DO OBLIČKY
Popis: pacient leží v gynekologickej polohe a štandardným spôsobom po dezinfekcii
vonkajšieho genitálu zavedieme operačný cystoskop (cystoskop s pracovným kanálom
a Albaranovým mostíkom), obrázok č. 10.3.1.1. Identifikujeme ústie močovodu, v ktorom je
prekážka, do dvojitého stentu dáme napínací vodič a zasunieme ho do močovodu, prejdeme
okolo prekážky a postupujeme až do obličky. Vytiahneme napínací vodič, koniec stentu sa
v obličke stočí, a takto sa fixuje poloha v obličke. Druhý koniec sa zatočí v močovom
mechúre. Na obrázku č. 10.3.1.2 vidíme zavádzanie stentu do obličky - stent je v ústi
močovodu. Na obrázku č. 10.3.1.3 vidíme správne zavedený dvojitý stent okolo konkrementu
vo výške L3. Stent je potiahnutý silikónom a môže byť ponechaný na mieste až 4 týždne.
Treba však vždy myslieť na riziko možnej bakteriálnej kolonizácie.
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Obrázok č. 10.3.1.1 Cystoskop s albaranovým môstikom. Tento umožňuje presné
nasmerovanie cievky do ústia

Zdroj: Archív autora
Obrázok č. 10.3.1.2 Zavádzanie stentu do obličky (vidno ústie a zavedenú cievku. Na cievke
si všimnite značku vzdialenosti, podľa ktorej vieme, ako hlboko sme ju zviedli).

Zdroj: Archív autora

10.3.2 PERKUTÁNNA NEFROSTÓMIA
Indikácia: obštrukčná pyelonefritída, subrenálna obštrukcia z rôznych dôvodov, ide o život
zachraňujúci dôležitý výkon, najčastejšie pri obštrukcii močovodu konkrementom
a pyelonefritíde. Musíme myslieť na to, že moč je dobrá živná pôda pre baktérie a pri
obštrukcii môže uroinfekcia rýchlo prejsť do urosepsy. Pacient leží na bruchu. Pod USG si
nájdeme najvhodnejšie miesto na punkciu v zadnej axilárnej čiare, dezinfikujeme pole, dáme
lokálnu anestéziu (1 % Mesocain) 20 - 40 ml a urobíme cielenú punkciu dutého systému
obličky najčastejšie cez dolný kalich (obrázok č. 10.3.2.1).
Pri správnej funkcii z neho vyteká moč, alebo hnis, tento zachytíme do sterilnej skúmavky
a odošleme na kultiváciu. Vstrekneme 2 ml kontrastnej látky, zobrazíme si dutý systém
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obličky zavedieme vodič, po ňom pod RTG dilatujeme punkčný kanál a zavedieme
nefrostómiu (pigtail) tak, aby koniec nefrostómie bol zakrútený v panvičke. Obrázky
č. 10.3.2.2 - 10.3.2.5, nefrostómiu dôkladne fixujeme stehom ku koži.
Obrázok č. 10.3.1.3 Konkrement v pravej obličke a v močovode vo výške L3, okolo neho
prechádza zavedený dvojitý stent

Zdroj: Archív autora
Obrázok č. 10.3.2.1 USG obraz s punkčnou líniou na cielenú punkciu dutého systému
obličky

Zdroj: Archív autora
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Obrázok č. 10.3.2.2 Pacient leží na bruchu a v zadnej axilárnej čiare vidíme zavedenú
punkčnú ihlu s mäkkým plastovým plášťom. Po napichnutí dutého systému (o čom sa
presvedčíme vytekajúcim močom) obal zasunieme a ihlu povytiahneme, takto neporaníme
dutý systém

Zdroj: Archív autora

Obrázok č. 10.3.2.3 Zavedená punkčná ihla a naplnený dutý systém

Zdroj: Archív autora
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Obrázok č. 10.3.2.4 Schéma správne zavedenej nefrostómie cez stredný kalich (vľavo)
Obrázok č. 10.3.2.5 RTG obraz naplnenej panvičky a močovodu kontrastom cez zavedenú
nefrostómiu cez dolný kalich (vpravo)

Zdroj: Campbell – Walsh. Urology. 9th ed. 2007.

10.3.3 ESWL - MIMOTELOVÉ DRVENIE KONKREMENTOV RÁZOVOU VLNOU
Ak zistíme konkrement v močovode, a je RTG kontrastný môžeme ho zamerať a rozdrviť na
ESWL a drť- piesok pacient vymočí. Dá sa drviť aj nekontrastný vtedy podáme pred
výkonom kontrastnú látku a zameriame ESWL na miesto výpadu kontrastu. Takto súčasne,
s odstránením bolesti, vyriešime aj príčinu - samotný konkrement. ESWL sa častejšie využíva
na drvenie konkrementov v dutom systéme obličky kde na zameranie stačí USG. Podmienkou
je negatívny močový nález v zmysle uroinfektu. Princíp koncentrácie rázovej vlny vidíme na
obrázkoch č. 10.3.3.1 - 10.3.3.4. Pacient leží na špeciálnom polohovateľnom stole obrázok
č. 10.3.3.5. Podľa uloženia konkrementu priložíme parabolu s vodným médiom, v ktorej
centrálne sa nachádza.

101

Obrázok č. 10.3.3.1 Vytvorenie rázovej vlny a jej usmernenie do ohniska, v ktorom sa
nachádza konkrement

Obrázok č. 10.3.3.2 Parabola ktorá koncentruje energiu do jedného bodu.

Obrázok č. 10.3.3.3 V parabole je vodné médium, ktoré tesne nalieha a prenáša vlnu do tela
ku konkrementu.
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Obrázok č. 10.3.3.4 Hlava v správnej polohe so zameraným konkrementom, pripravená na
drvenie konkrementu. Parabola s vodným médiom tesne prilieha, takto sa prenáša rázová vlna
až ku konkrementu.

Ultrazvuková sonda. Uložíme pacienta do správnej polohy, tak aby sa konkrement dostal do
ohniska, v ktorom sa koncentruje energia rázovej vlny a konkrement rozdrvíme. Výkon je
málo bolestivý, ale niekedy vyžaduje pacient injekciu alebo lepšie infúziu s analgetikom.
Obrázok č. 10.3.3.5 Súčasná moderná veľmi šetrná liečba urolitiázy na mimotelovom drviči
konkrementov (ESWL)

Zdroj: Archív autora

10.3.4 URETERORENOSKOPIA (URS)
V súčasnosti sa stále viac výkonov robí pomocou ureterorenoskopu, obrázok č. 10.3.4.1,
semirigidný ureterorenoskop. Obrázok č. 10.3.4.2, flexibilný ureterorenoskop. V spinálnej
anestézii zavedieme ureterorenoskop do močového mechúra - cez ústie do močovodu až do
obličky - bez jeho dilatácie. Výkon sa robí pod kontrolou zraku. Identifikujeme konkrement,
obrázok č. 10.3.4.3, rozdrvíme ho a fragmenty vyberieme. Niekedy zavádzame po výkone
dvojitý stent zvlášť ak bol výkon dlhší, komplikovaný alebo bol poškodený močovod.
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Po výkone môžeme prezrieť celý močovod, ako aj dutý systém obličky. URS môžeme využiť
aj na diagnostiku nádorov v močovode a v dutom systéme obličky. Obrázok č. 10.3.4.4,
pohľad do obličkovej panvičky po URS bez konkrementov. Na obrázku č. 10.3.4.5, pre
názornosť RTG, obrázok semirigidného ureterorenoskopu zavedeného k obličke.
Príklad využitia ureteroskopie je na obrázku č. 10.3.4.6: pacient po liečbe s ESWL veľkého
konkrementu v obličke vpravo. Konkrement sa rozdrvil a úlomky sa vyplavili do močovodu,
ale bolo ich príliš veľa, preto ostali stáť pred mechúrom a vyplnili terminálny močovod
(steinstrase). Pacient mal kolikovité bolesti a drť nepostupovala. Drť sa odstránila pomocou
ureterorenoskopu a zaviedol sa dvojitý stent, obrázok č. 10.3.4.7.

Obrázok č. 10.3.4.1 Semirigidný ureterorenoskop s obvodom 9 mm (9 Ch), má pracovný
kanál 5 Ch, do ktorého môžeme zaviesť prístroje na drvenie konkrementov a súčasne odsávať
drť

Zdroj: Archív autora

Obrázok č. 10.3.4.2 Flexibilný ureterorenoskop 6.8 Ch. Zakončenie URS - vidíme 3 otvory:
najmenší prenáša svetlo cez optické vlákna, väčší kanál pre vodu na preplach a najväčší je
pracovný kanál na zavedenie inštrumentov, napríklad LASER na drvenie konkrementov,
alebo kliešte na odber tkaniva

Zdroj: Archív autora
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Obrázok č. 10.3.4.3 Konkrement v močovode

Zdroj: Archív autora

Obrázok č. 10.3.4.4 Pohľad do obličkovej panvičky z močovodu (vľavo)
Obrázok č. 10.3.4.5 RTG obraz zavedeného ureteroskopu (vpravo)

Zdroj: Archív autora
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Obrázok č. 10.3.4.6 a Obrázok č. 10.3.4.7 Vľavo drť (po ESWL konkrementu v obličke)
v terminálnom močovode, vpravo po výkone + zavedený stent

Zdroj: Archív autora

10.4 TORZIA SEMENNÍKA
Ide o superakútny stav spôsobený otočením semenníka okolo cievnej stopky, ktorý musí byť
vyriešený maximálne do 6 hodín od prvých príznakov. Obrázok č. 10.4.1.
Klinický obraz: prejavy sú náhle, z plného zdravia, prejavia sa prudkou bolesťou v semenníku
s vyžarovaním do inguinálnej oblasti. Neskôr sa rozvinie opuch. V diferenciálnej diagnostike
musíme vylúčiť orchiepididymitídu, táto sa líši postupným rozvojom a teplotami.
Liečba: v celkovej anestézii je možné sa pokúsiť o detorziu. Inak vždy musí nasledovať
operačná revízia a to aj keď máme diferenciálne diagnostické pochybnosti. Operačná revízia
spočíva v otvorení obalov semenníka, vypustenie reaktívnej hydrokély, detorzii semenníka
a posúdenie prekrvenia semenníka po obnovení prietoku. Na konci musíme urobiť
orchiopexiu (fixáciu semenníka ku stene skróta) na oboch stranách. Je totiž vysoká
pravdepodobnosť recidívy torzie, ako i riziko torzie aj na druhom semenníku (podobné
predisponujúce anatomické pomery). Ak nájdeme torziu apendixu testis, urobíme jeho
abláciu. Ak sa pri operácii zistil zápal nadsemenníka, vypustíme reaktívnu hydrokélu
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a prípadne urobíme incíziu malých abscesov nadsemenníka. Po tomto sa chorému uľaví
a skráti sa rekonvalescencia.
Obrázok č. 10.4.1 Zaškrtené cievy vo funikulus spermatikus

Zdroj: Kawaciuk. Urologie. 2000.

10.5 PARAFIMÓZA
Parafimóza je stav, pri ktorom sa strangulujúca predkožka prehrnutá cez glans penis nedá
stiahnuť späť do svojej pôvodnej polohy. Príčinou vzniku parafimózy je zápalovo
podmienený edém, alebo vrodený úzky fibrózny prstenec na konci predkožky, ktorý zaškrcuje
glans penis. Zaškrtenie vedie k venóznej kongescii, edému a zväčšeniu glansu, ktoré túto
situáciu ešte zhoršujú. Pri pretrvávaní stavu sú komprimované aj drobné arterioly a môže
dôjsť až k nekróze glans penis. Klinický obraz - bolesť penisu, opuch prekrvenie predkožky,
až cyanóza glansu. Liečba pokus o repozíciu obrázok č. 10.5.1. Prstami sa niekoľko minút
tlačí na glans penis, aby sa z neho vytlačila krv a intersticiálna tekutina a zmenšila jeho
veľkosť, toto umožní následnú repozíciu predkožky. Môžeme aj použiť obklad s adrenalínom,
ktorý spôsobí vazokonstrikciu, súčasne edém exprimujeme a pomocou oboch rúk sa snažíme
o repozíciu.
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Obrázok č. 10.5.1 Hore repozícia parafimózy dole discízia škrtiaceho prstenca

Zdroj: Dvořáček. Urologie praktického lékaře. 2000.
Pri neúspechu treba škrtiaci prstenec v lokálnej anestézii pozdĺžne discidovať, aby bola
umožnená repozícia predkožky. Po ukľudnení je indikovaná cirkumcízia.

10.6 PRIAPIZMUS
Priapizmus je definovaný ako nefyziologická, dlhotrvajúca (viac ako 4 hodiny) bolestivá,
nechcená erekcia, ktorá nie je spojená so sexuálnou žiadosťou alebo stimuláciou. Ide
o urgentný stav patologicky dlhej erekcie. Priapizmus postihuje len kavernózne telesá. Korpus
spongiozum a glans sú ochabnuté, takže chorý môže spontánne močiť.
Rozoznávame nízkoprietokový - ischemický priapizmus a vysokoprietokový neischemický
priapizmus: tabuľka č. 10.6.1.
Nízkoprietokový priapizmus je nebezpečnejší a častejší - vyskytuje sa po vyššom dávkovaní
vazoaktívnych látok aplikovaných intrakaverózne pre erektílnu dysfunkciu. Vyskytuje sa aj
u chorých s: neurogénnymi poruchami (po úrazoch hlavy, chrbtice, nádoroch CNS,
cerebrospinálny lues), myeloidnou leukémiou, kosačikovitou anémiou, metastázujúcimi
karcinómami, trombózami dorzálnej žily penisu a panvových plexov, u pacientov
s hemoglobinopatiami. Je typický mestaním krvi v sinusoidálnom systéme kavernóznch telies.
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Dochádza k zníženiu parciálneho tlaku kyslíka, klesá pH a väčšinou dochádza k tvorbe
koagúl. Konečným výsledkom neliečeného nízkoprietokového ischemického pripapizmu je
fibróza kavernóznych telies.
Tabuľka č. 10.6.1 Rozdiely v priapizme
Nízkoprietokový pripapizmus

Vysokoprietokový priapizmus

- Bolestivý.

- Nebolestivý.

- Nízky prietok.

- Vysoký prietok.

- Plná erekcia.

- Polotuhá erekcia.

- Viaceré príčiny, hlavne

- Anamnéza traumy penisu alebo perinea.

intrakorporálna injekcia.
- Doppler: žiadny prietok.

- Doppler: vysoký prietok.

- Aspirácia tmavá krv.

- Aspirácia svetlá červená krv.

Liečba - nizkoprietokového priapizmu. Najprv aspirujeme krv a vyplachujeme kavernózne
telesá fyziologickým roztokom dovtedy, kým sa v krvi aspirovanej z penisu nezistia normálne
hladiny kyslíka a kysličníka uhličitého. Vtedy môžeme podať sympatomimetíka: noadrenalín
(100 mikrogramov do 20 ml aqua pro inj.). Pri neúspechu farmakoterapie je jediným riešením
chirurgické prepojenie (skrat) kavernóznych telies so spongióznym telesom v glanse. Robí sa
pomocou hrubšej ihly, alebo vystrihnutím spojovacieho okienka do corpus spongiosum
urethrae. V prípade neúspechu možno urobiť anastomózou medzi v. saphena magna
a kavernóznym telesom, obrázok č. 10.6.1.
Vysokoprietokový - je charakterizovaný nekontrolovaným a neregulovaným prítokom
arteriálnej krvi do kavernóznych telies. Vzniká po poranení kavernóznej artérie. Nespôsobuje
bolesť a pravdepodobnosť fibrózy je malá. Liečbou býva selektívna arteriálna embolizácia
(oklúzia), urobená angiorentgenológom.
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Obrázok č. 10.6.1 Nízkoprietokový priapizmus a zavedená epicystostomia

Zdroj: Archív autora

10.7 FRAKTÚRA PENISU
Ide o bolestivý úraz penisu s ruptúrou tunika albuginea.
Diagnóza: anamnéza s popisom úrazu, veľký hematóm. Pri podozrení na poškodenie uretry je
potrebná uretrografia. Liečba je chirurgická, bezodkladná operačná revízia a sutúra defektu
v tunika albuginea.
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11 ODBER MATERIÁLU NA HISTOLÓGIU
Histologické vyšetrenie je omnoho presnejšie ako cytologické vyšetrenie. Onkologické
ochorenia musia byť potvrdené pred liečbou histologicky. Na jeho základe a gradingu
(rýchlosť bunkového rastu) stanovujeme presnú diagnózu a následne liečbu.

11.1 BIOPSIA PROSTATY
Najčastejšie sa v urológii robí systematická biopsia prostaty. Je indikovaná pri podozrení na
rakovinu prostaty na základe hmatnej hrčky (obrázok č. 11.1.1), alebo pri vzostupe PSA
(nad 4 nmol/l). Štandardne sa odoberá 10 - 12 vzoriek z dopredu stanovených miest (preto
systematická) pomocou TRUS (transrektálna ultrazvuková sonda), pri väčšej prostate to môže
byť aj viac. V súčasnosti sa robí s bioptickou pištoľou pomocou TRUS cez konečník. Vzorky
tkaniva (pozdĺžne valčeky) ukladáme na filtračný papier a až potom jednotlivo do skúmaviek
s formalínom. Takto sa neskrútia a patológ môže zhodnotiť aj % postihnutie každého valčeka
tkaniva nádorom. Toto má tiež význam pri rozhodovaní o liečbe.
Obrázok č. 11.1.1 Cielená biopsia z prostaty z hmatnej hrčky

Zdroj: Dvořáček. Urologie praktického lékaře. 2000.

11.2 BIOPSIA OBLIČKY
Biopsia obličky sa robí perkutánne z lumbálnej oblasti v zadnej axilárnej čiare cielene pod
USG. Používa sa jemná bioptická ihla. Najčastejšie indikácie sú pri glomerulonefritídach, po
transplantáciách obličiek na odhalenie včasnej rejekcie a podobne. Výnimočne sa robí
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z podozrivého miesta na nádor obličky a to len vtedy, ak sme inými metódami nedospeli
k výsledku.

11.3 BIOPSIA Z MOČOVÉHO MECHÚRA
Ambulantne sa bioptický materiál odoberá pomocou cystoskopu bioptickými kliešťami.
Odoberie sa vzorka papilárneho nádoru alebo vzorka z podozrivo zmenenej sliznice steny
močového mechúra. Pri TUR zvyčajne v spinálnej anestéze, sa odoberá materiál osobitne
z povrchu, okrajov a spodiny nádoru močového mechúra. Pri neinvazívnych nádoroch je táto
operácia aj definitívna liečba.

11.4 BIOPSIA TESTIS
Je indikovaná v rámci vyšetrenia plodnosti u azoospermie. Bioptickým vyšetrením sa môže
oddiferencovať testikulárna azoospermia od obliteračnej (keď je prekážka vo vývodných
cestách). Bioptický materiál sa odoberá v lokálnej anestézii otvorenou operáciou z krátkeho
rezu na skróte a tunike albuginee testis. Pri podozrení na nádor semenníka, je biopsia
kontraindikovaná. Vtedy sa robí v celkovej, alebo v spinálnej anestézii tzv. radikálna
orchiektómia, kedy sa z inguinálneho prístupu, zreviduje testis (pri naloženom turnikete na
funikulus spermatikus), a pri potvrdení nádoru sa odstráni čo najvyššie v inguíne semenník
s okolitými štruktúrami.
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12 PORUCHY OBLIČKOVÝCH FUNKCIÍ
Viaceré akútne aj chronické ochorenia v rôznej miere postihujú parenchým obličky a vedú
k jeho poškodeniu až zániku, čo sa prejaví na zhoršení funkcie. Obličkové funkcie možno
rozdeliť z hľadiska kvantitatívneho na nedostatočnosť a zlyhanie.
1. Obličková nedostatočnosť (renálna insfuciencia): obličky sú schopné udržať normálne
zloženie vnútorného prostredia len za bazálnych podmienok, ale už nie pri záťaži.
2. Zlyhanie obličiek je najťažšie štádium obličkovej nedostatočnosti. Obličky nie sú ani
v pokoji, pri bazálnom príjme bielkovín (0,5 g/kg za 24 hod.) a normálnej funkcii
ostatných orgánov, schopné odstraňovať v dostatočnej miere dusíkaté katabolity
a nedokážu udržovať vodnú a elektrolytovú rovnováhu. Renálne zlyhanie sa objavuje pri
poklese glomerulárnej filtrácie pod 20 ml/min. (0,33 ml/s). K zlyhaniu môže dôjsť náhle,
alebo sa vyvíja postupne.
3. Akútne zlyhanie obličiek je náhle vzniknutý patologický stav, pri ktorom obličky nie sú
schopné udržať homeostázu vnútorného prostredia. Ide o život ohrozujúce narušenie
hlavne exkretorickej funkcie obličiek, často býva reverzibilné. Prejavuje sa zvýšením
hladiny dusíkatých látok v krvi, zvýšením kália, výrazným poklesom diurézy. Väčšinou
vyžaduje akútnu dialýzu. Asi 75 % prípadov ťažkých foriem akútneho zlyhania obličiek
sa vyskytuje u chirurgických pacientov s popáleninami, alebo úrazmi hlavne pri
multiorgánovom zlyhaní. Väčšina z nich (80 - 90 %) je na podklade ischémie a poruchy
cirkulácie, 10 - 15 % je toxického pôvodu a 5 - 10 % má svoj pôvod v obličkách.
Vyvolávajúcim mechanizmom býva zmena prekrvenia obličiek z rôznych príčin.
Akútne zlyhanie obličiek delíme podľa etiológie na 3 typy:
1. Prerenálna forma. Ide o zhoršenie funkcie v dôsledku zníženia perfúzie obličiek.
Podieľa sa na akútnom zlyhaní 40 - 80 % prípadov. Býva pri veľkých stratách tekutín
(hemoragický alebo popáleninový šok), objemovej redistribúcii (pri pankreatitíde, ascite,
nefrotickom syndróme), zníženom výdaji srdca (infarkt myokardu, ischemická choroba
srdca, pľúcna embólia) a porucha intrarenálnej hemodynamiky (renovaskulárna
obštrukcia).
2. Renálna forma ktorá vzniká pri primárnom poškodení obličiek, tvorí asi 20 % renálnych
insuficiencií. Najčastejšie príčiny sú: otrava olovom, ortuťou alebo jedovatými hubami
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(napr.

Amanita

phalloides-

Muchotrávka

zelená),

crush

syndróm,

podanie

inkompatibilnej transfúzie a akútna glomerulonefritída.
3. Postrenálna (urologická) forma je najmenej častá, asi 10 % prípadov. Pre urológa je to
najdôležitejšie, aby urýchlene dokázal rozpoznať, že ide o akútne vzniknuté zlyhanie
obličiek. Najbežnejším príkladom je blokáda močových ciest konkrementom pri
solitárnej obličke.
Chronická renálna insuficiencia (nedostatočnosť)
Je štádium chronických ochorení obličiek s takým zhoršením funkcie obličiek, že sa to už
prejaví v zložení extracelulárnej tekutiny. Tieto zmeny sa zhoršia pri akejkoľvek záťaži
organizmu, (teploty, operácie a pod.) Zníženie funkcie obličiek do 75 % fyziologickej
hodnoty glomerulárnej filtrácie ešte nevedie k zmenám vo vnútornom prostredí. Toto štádium
sa nazýva znížená funkčná rezerva obličiek. Existujú rôzne stupne renálnej insuficiencie,
končiace až renálnym zlyhaním.
Chronická obličková nedostatočnosť je štádium chronických ochorení obličiek, pri ktorom
funkcie obličiek klesnú na úroveň, keď už dochádza k zmene extracelulárnej tekutiny.
Súčasne sa prejavujú aj metabolické zmeny spôsobené poruchami v metabolicko-endokrinnej
funkcii obličiek. Keď poklesne glomerulárna filtrácia pod 20 - 25 % normálnej hodnoty,
začne stúpať koncentrácia urey a kreatinínu v sére a prekračuje hranice normy. Chronická
renálna insuficiencia sa vyvíja väčšinou postupne, ako dôsledok ochorenia obličiek, ktoré
vedie

k zániku

obličkového

parenchýmu

(chronická

pyelonefritída,

chronická

glomerulonefritída, cystické ochorenie obličiek, fenacetínová nefropatia, systémové ochorenia
ako cukrovka, všetky závažné obštrukčné uropatie a ďalšie). Pacienti v tomto štádiu majú
väčšinou normálnu diurézu. Sérová hladina draslíka (K) môže zostať v norme až do
pokročilého štádia chronickej obličkovej nedostatočnosti, keď sa začína rozvíjať metabolická
acidóza.
Chronické zlyhanie obličiek - je najvyššie štádium chronického zlyhávania, keď funkcie
obličiek sú také znížené, že nie sú schopné udržať normálne zloženie vnútorného prostredia
ani za bazálnych podmienok aj napriek diéte a farmakologickej liečbe a je nevyhnutné zahájiť
dialýzu.
Diagnostický rozdiel medzi anúriou a retenciou moču je v náplni močového mechúra. Pri
anúrii je mechúr prázdny, čo najlepšie dokážeme USG vyšetrením močového mechúra.
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Symptomatológia zlyhania obličiek. Klinickým prejavom zlyhávania obličiek je urémia
(uremický syndróm). Je však treba vedieť, že nie všetky obličkové zlyhania sú sprevádzané
uremickými príznakmi. Urémia je syndróm, ktorý zahrňuje príznaky psychické
(dezorientácia, apatia, až kóma), gastrointestinálne (nauzea, zvracanie, hnačky), respiračné
(prehĺbené, až Kusmaulovo dýchanie), kožné (vznik hematómov) a biochemické
(hyperkaliémia, hyperazotémia, zvýšená kreatinémia, metabolická acidóza).
Akútne zlyhanie obličiek býva spojené s oligúriou (diuréza je menšia ako 300 ml/24 hod.)
alebo anúriou (menej ako 100 ml /24 hod). U chronickej renálnej insuficiencie sa diuréza
znižuje až v terminálnom štádiu.
Pri stanovení diagnózy akútneho zlyhania obličiek vychádzame z anamnézy, fyzikálneho
vyšetrenia, laboratórneho vyšetrenia (metabolická acidóza, vzostup kreatinínu, draslíka nad
5 nmol/l- zmeny na EKG, znížená osmolarita moču), USG vyšetrenia obličiek a močového
mechúra.
Liečba akútneho zlyhania obličiek je zameraná k ovplyvneniu vyvolávajúcej príčiny.
Napríklad

odstráneniu

obštrukcie

močových

ciest,

eventuálne

urobeniu

derivácie

(nefrostómie). Súčasne sa robí konzervatívna liečba (obmedzí sa prívod bielkovín, podáva sa
Resonium-iontomeničový polymér) alebo dialýza,(hemodialýza alebo peritoneálna dialýza).
Indikácie k hemodialýze sú v tabuľke č. 12.1. Vychádza sa zo základnej choroby a posúdení
celkového stavu chorého. Pri chronickej renálnej insuficiencie nie je všeobecná jednota.
Tabuľka č. 12.1 Indikácie k hemodialýze


Akútne alebo chronické zlyhanie obličiek,



Uremický syndróm so stratou vedomia a edémami,



Operatívne neriešiteľná anúria,



Hyperkaliémia nad 6,5 mmol/l a liečebne neovplyvniteľná metabolická acidóza,



Kreatinémia nad 500 umol/l,



Prevodnenie.
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13 TRANSPLANTÁCIE OBLIČIEK
Ján Breza ml.
Transplantácia obličky predstavuje významný medzník v histórii medicíny. Navždy zostane
prvou úspešnou orgánovou transplantáciou, na základe ktorej následne vyrástol celý
multidisciplinárny odbor – transplantológia.
U 50 pacientov na jeden milión obyvateľov progreduje každý rok obličkové ochorenie do
terminálneho štádia chronickej renálnej insuficiencie. Zlyhanie obličiek sa prejavuje tzv.
uremickým syndrómom, ktorý charakterizujú príznaky z postihnutia viacerých orgánových
systémov – hemopoetického (anémia), nervového (neuropatia), endokrinného (poruchy
sexuálnych funkcií, sekundárny hyperparatyreoidizmus), kardiovaskulárneho (hypertenzia,
ateroskleróza), uropoetického (oligoanúria), kostného (osteoporóza) a svalového (slabosť).
Pacienti trpia slabosťou, malátnosťou, nechutenstvom, bolesťami hlavy, väčšina z nich musí
prerušiť prácu a je zaradená do invalidného dôchodku. U pacientov sa významným spôsobom
mení kvalita ich života, môžu byť postihnuté partnerské i rodinné vzťahy, mení sa
ekonomická situácia pacientov a ich rodín.
Transplantácie obličiek vo svete a na Slovensku
Rozvoj transplantačnej medicíny bol začiatkom 20. storočia viazaný na pokroky v cievnej
chirurgii a v imunogenetike.
Obrázok č. 13.1 Schematické zobrazenie transplantácie obličky, ktorej cievy sú prišité na
femorálne cievy príjemcu
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Prvú experimentálnu transplantáciu obličky vykonal viedenský chirurg Emmerich Ullmann
v roku 1902 u psa. Obličkové cievy prišil na krčné cievy experimentálneho zvieraťa,
močovod vyviedol navonok formou kutánnej ureterostómie. Prvú, ale neúspešnú,
transplantáciu obličky u človeka vykonal francúzsky chirurg ruského pôvodu J. J. Voronoj
v roku 1933. Cievy obličky odobratej od mŕtveho darcu prišil na femorálne cievy pacientky
a deriváciu moču vyriešil takisto kutánnou ureterostómiou (Tilney, 2003). Obr. 13.1 a 13.2.
Intenzívna vedecko-výskumná práca v oblasti nefrológie a imunológie nakoniec viedla v roku
1954 v Bostone, USA k prvej úspešnej transplantácii obličky medzi jednovaječnými
dvojčatami. Príjemca obličky žil s funkčným štepom 9 rokov (Laca a Grandtnerová, 2003).
Obrázok č. 13.2 Zobrazený dutý systém transplantovanej obličky

Každoročne celosvetovo rastie počet transplantácií obličiek približne o 4 %, počet pacientov
v čakacej listine na transplantáciu obličky sa každoročne zvyšuje o 20 %. Ročná mortalita na
čakacej listine je 6,3 % (UNOS, 2006, Womer a Kaplan, 2009).
V 50. rokoch 20. storočia sa medicínsky výskum na poli transplantácií orgánov a tkanív
koncentroval na problematiku imunológie a imunosupresie. V roku 1952 Francúz René Küss
z Hopital Foch v Paríži štandardizoval techniku heterotopickej transplantácie obličky. Oblička
sa extraperitoneálne vkladá do fossa iliaca. Arteria renalis sa prišíva koncom ku strane arteria
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iliaca externa alebo koncom ku koncu centrálneho pahýľa preťatej arteria iliaca interna. Vena
renalis sa prišíva koncom ku strane vena iliaca externa. Kontinuita močových ciest sa
obnovuje implantáciou močovodu transplantovanej obličky do močového mechúra príjemcu
(obr. 13.3 a 13.4). Popísanú techniku heterotopickej transplantácie obličky s minimálnymi
obmenami používajú v súčasnosti prakticky všetky transplantačné centrá vo svete.
Obrázok č. 13.3 Schéma heterotopickej T obličky (a. renalis prišitá end-to-end na a. iliaca
interna; v. renalis end-to-side na v. iliaca externa)

Techniku ortotopickej transplantácie obličky popísal v 70. rokoch 20. storočia španielsky
urológ José Maria Gil-Vernet. U pacientov, ktorí sa predtým už podrobili primárnej
a sekundárnej heterotopickej transplantácii obličky a u ktorých je technicky nemožné
transplantovať obličku do zjazvenej iliackej jamy, sa terciárna transplantácia robí
ortotopickou technikou. Pacientovi sa odstráni slezina a jeho vlastná ľavá oblička, pričom sa
zachová ľavý močovod v celej dĺžke, prípadne aj s pyeloureterálou junkciou a časťou
panvičky. Arteria renalis transplantovanej obličky sa prišíva koncom ku koncu na pahýľ
preťatej arteria lienalis a vena renalis na centrálny pahýľ vena renalis pôvodnej ľavej obličky.
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Obrázok č. 13.4 Ureteropyelografia transplantovanej obličky

Rekonštrukcia močových ciest sa dosiahne uretero-pyelo-anastomózou (močovod príjemcu sa
prišíva k panvičke transplantovanej obličky) alebo pyelo-pyelo-anastomózou.
Klinické

uplatnenie

transplantácie

orgánov

však

umožnilo

najmä

zavedenie

imunosupresívnych liečiv do klinickej praxe. Spočiatku sa ako metóda imunosupresie
používalo celotelové subletálne ožiarenie príjemcu štepu RTG žiarením, resp. extrakorporálne
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ožiarenie krvi a krvotvorných buniek príjemcu. Cytostatikum 6 – merkaptopurín sa ukázalo
byť nevhodné ako imunosupresívum. Začala sa však používať alkylačná látka azathioprin
spolu s vysokými dávkami kortikosteroidov. Začiatkom 80. rokov 20. storočia bol do
klinickej praxe zavedený cyklosporín A a neskôr ďalšie účinné imunomodulanciá. Tieto látky
viedli k podstatnému zlepšeniu výsledkov klinických transplantácií obličiek.
Historicky prvú úspešnú transplantáciu obličky urobili americkí lekári (chirurg Murray,
nefrológ Merril a urológ Harrison) v predvečer Štedrého dňa 1954 v Bostone. Išlo
o príbuzenskú transplantáciu obličky medzi dvomi bratmi – jednovajcovými, geneticky
identickými dvojčatami. Príjemca obličky prežil s funkčným orgánom osem rokov a zomrel
na infarkt myokardu. Keďže išlo o identické dvojčatá s úplnou imunologickou zhodou,
nedošlo po transplantácii obličky ku žiadnym imunologicky podmieneným problémom
v zmysle akútnej odhojovacej reakcie.
V bývalom Československu urobili prvú transplantáciu obličky lekári v Hradci Králové
v roku 1961. 16 ročnej pacientke z východného Slovenska transplantovali obličku od matky.
Pacientka bola pred transplantáciou ožiarená subletálnymi dávkami RTG žiarenia. Napriek
dodržaniu všetkých zásad sterility a asepsy pacientka zomrela na endogénnu colibacilárnu
sepsu 15 dní po transplantácii. V roku 1966 sa spustil program transplantácií obličiek
v pražskom IKEM. Intenzívnou experimentálnou a klinickou prácou dosiahlo toto pracovisko
európsku úroveň.
Na Slovensku ako prvý transplantoval obličku profesor Zvara so spolupracovníkmi na
Urologickej klinike v Bratislave v roku 1972. Obličku od kadaverózneho darcu pre prvú
transplantáciu poskytol IKEM, príjemca po transplantácii prežil osem rokov. Prvá
transplantácia obličky bola vyvrcholením intenzívneho multidisciplinárneho úsilia, na ktorom
sa okrem urológov podieľali aj imunológovia, anesteziológovia, neurológovia, nefrológovia,
rádiológovia a ďalší odborníci.
Obličky pre transplantačné účely sa odoberajú od darcov, ktorí zomreli v dôsledku fatálnej
mozgovej príhody (úraz, krvácanie do mozgu, primárny, lokalizovaný a nemetastazujúci
nádor mozgu) alebo ktorí zomreli v dôsledku zastavenia činnosti srdca. Diagnóza mozgovej
smrti sa určí opakovaným klinickým neurologickým vyšetrením. V prípade akýchkoľvek
nejasností sa smrť mozgu môže potvrdiť mozgovou panangiografiou. Smrť mozgu určuje
lekárske konzíkium, ktorého členom nesmie byť člen transplantačného tímu. Obličky sa od
pacientov s diagnostikovanou smrťou mozgu sa odoberajú buď samostatne, alebo formou tzv.
multiorgánového odberu, kedy sa od jedného darcu odoberú všetky orgány použiteľné pre
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transplantáciu (srdce, pľúca, pečeň, obličky, pankreas, cievy, kosti, rohovky, črevo). Koncept
smrti mozgu ako smrti jednotlivca uznávajú aj všetky veľké svetové náboženstvá. Rovnako
podporujú liečenie trpiacich ľudí cestou transplantácie orgánov.
Pri odbere sa obličky prepláchnu studeným perfúznym roztokov, ktorým sa z nich vyplavia
zvyšky krvi a obličky sa ochladia na teplotu 0 - 4°C. Hypotermická konzervácia je
najefektívnejší spôsob zachovania viability odobratých obličiek. Teplá ischémia je čas, ktorý
uplynie od zastavenia krvi obličkami do ich prepláchnutia perfúznym roztokom a schladenia.
Následne sa obličky sterilne balia a transportujú do transplantačného centra. Alokácia
obličiek sa prísne riadi medicínskymi kritériami, najmä kompatibilitou v systéme AB0 a HLA.
Studená ischémia je čas, ktorý uplynie od schladenia obličiek po obnovenie cirkulácie krvi
obličkou v tele príjemcu. Za optimálnych podmienok má byť teplá ischémia čo najkratšia
a studená ischémia by nemala presiahnuť 24 hodín.
Jednou z možností ako zmierniť negatívne dôsledky nedostatku kadaveróznych obličiek pre
transplantácie

je

odoberať

a transplantovať

obličky

od

žijúcich

darcov.

Odbery

a transplantácie obličiek od žijúcich darcov však nemôžu v plnej miere kompenzovať
nedostatok kadaveróznych orgánov. Podiel transplantácií obličiek od žijúcich darcov sa
významne líši medzi jednotlivými krajinami. Kým v islamských krajinách je tento podiel vyše
90 %, v USA a škandinávskych krajinách vyše 50 %, transplantuje sa na Slovensku len 5 %
obličiek od žijúcich darcov.
Rozlišujú sa tri kategórie žijúcich darcov:
1. geneticky blízki príbuzní – rodičia, súrodenci;
2. geneticky vzdialení príbuzní – bratranci, sesternice, tety, strýkovia;
3. geneticky nepríbuzní darcovia – tzv. emotívne transplantácie (manželia, priatelia).
V prípade, že pacientovi, ktorý trpí chronickou renálnou insuficienciou, chce darovať svoju
obličku žijúci darca, môže to urobiť formou preemptívnej transplantácie ešte pred zaradením
pacienta do dialyzačnej liečby.
Socioekonomické aspekty transplantácií obličiek
Hoci je dialýza vynikajúcou liečebnou metódou umožňujúcou prežívanie pacientov, nedokáže
liečiť

niektoré

komplikácie

obličkového

zlyhania

(kardiomyopatia,

neuropatia,

endokrinopatia). Dialyzačná liečba je navyše veľmi drahá. Náklady na liečbu jedného
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pacienta hemodialýzou počas jedného roka dosahujú v Slovenskej republike hodnotu 30 000 –
35 000 Eur.
Z dôvodov organizačných, ekonomických i medicínskych nie je možné liečiť všetkých
pacientov v terminálnom štádiu CHRI len dialýzou - výhodným kompromisom je dialyzačno
– transplantačný program. Transplantácia obličky, okrem medicínskych benefitov, je aj
podstatne lacnejšia. Prvý rok po transplantácii obličky sú náklady na kompletnú starostlivosť
o pacienta asi polovicou nákladov na hemodialýzu, v ďalších rokoch náklady klesajú na jednu
tretinu až jednu štvrtinu.
Indikácie a kontraindikácie pacienta na transplantácii obličky
Transplantácia obličky je indikovaná u pacientov s chronickým zlyhaním obličiek, ktorí sú
v dobrom klinickom stave a u ktorých operačný výkon transplantácie obličky a následná
imunosupresívna

liečba

nezhorší

zdravotný

stav

alebo

neohrozí

život

chorého.

Kontraindikovaná je transplantácia obličky u takého pacienta, u ktorého by ohrozila jeho
zdravie alebo život.
Transplantácia obličky od žijúceho darcu umožňuje kompletné a precízne vyšetrenie darcu
a príjemcu a ich prípravu k elektívnej operácii, čím sa podstatne zvyšuje bezpečnosť celého
procesu.
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14 SEXUÁLNE DYSFUNKCIE U MUŽOV
14.1 INFERTILITA
Infertilita (nesprávny starší názov impotencia generandi), značí neplodnosť. Mužskou
fertilitou sa rozumie schopnosť oplodniť zrelé ženské vajíčko. O sterilite hovoríme vtedy, ak
sa ani po ročnom nechránenom styku nedosiahne otehotnenie. Infertilita je stav, keď síce
oplodnenie bolo dosiahnuté, ale tehotenstvo nebolo donosené. O subfertilite hovoríme pri
ťažkostiach s reprodukciou, ktoré však nevylučujú možnosť otehotnenia. U subfertilného páru
existuje u jedného alebo aj u oboch partnerov reprodukčná porucha. Fekundabilita je
pravdepodobnosť dosiahnutia koncepcie počas jednomesačného cyklu. Normálne je to asi
20 - 25 %. Pri liečbe infertilného páru spolupracujú urológ (andrológ) s gynekológom
a ďalšími špecialistami. Infertilita muža je dôsledkom poruchy niektorej zo zložiek mužského
sexuálneho prejavu, tabuľka č. 14.1.1, alebo ich kombinácie.
Tabuľka č. 14.1.1 Mužský sexuálny prejav zahrnuje
 Schopnosť normálnej erekcie,
 Libido (chuť na sexuálny život),
 Výron semena (a spermatickej tekutiny zo semenných mechúrikov a prostatických
žliazok do prostatickej uretry a uzáver hrdla močového mechúra),
 Ejakulácia (vzniká prudkými sťahmi bulbokavernózneho svalu, ktoré vedú
k vystrieknutiu ejakulátu z uretry),
 Orgazmus (mozgovou kôrou sprostredkovaný pocit blaženosti a uvoľnenosti).
Semenníky podrobne (viď kapitola anatomické poznámky). Ejakulát vzniká zmiešaním
spermií so sekrétmi semenných mechúrikov, prostaty, Cowperových a Littreových žliazok,
tabuľka č. 14.1.2.
Tabuľka č. 14.1.2 Zloženie normálneho ejakulátu
 Ejakulát

celkový objem 3 - 3,5 ml,

 Semenné mechúriky

50 % objemu,

 Prostata

15 - 30 % objemu,

 Cowperove a uretrálne žľazy

5 % objemu.
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Vyšetrenie
Normálne hodnoty celkového testosterónu v krvi sú 7 - 30 nmol/l.
Spermiogram (viď tabuľka č. 14.1.3) sa vyšetruje po 5-dňovej sexuálnej abstinencii. Treba ho
dodať do laboratória do 30 minút po odobratí. Vzhľad je do šeda, homogénny a pri izbovej
teplote do 60 min. skvapalnie. Objem býva od 2 - 5 ml. pH 7,2 - 7,8. Koncentrácia spermií od
20 miliónov v jednom ml a celkovo 60 miliónov a viac. Pohyblivosť sa hodnotí krátko po
skvapalnení do 4 stupňov (a-d). Za normálne sa považuje, keď je v ejakuláte spracovanom do
60 min. najmenej 50 % spermií s pohybom vpred (stupeň a, b) alebo najmenej 25 %
s rýchlym pohybom. Vitalita spermií - normálne je 75 % živých (nefarbia sa). Ak je viac ako
60 % spermií nepohyblivých, stanovuje sa % živých spermií farbením (napr. eozínom).
Aglutinácia spermií (vzájomné zhlukovanie) sa považuje za možnú imunologickú príčinu
infertility - tolerancia je do 10 %. Počet leukocytov je normálne menej ako 1 x 10/6.
Hodnotenie spermiogramu viď tabuľka č. 14.1.4.
Tabuľka č. 14.1.3 Spermiogram (EAU Guidelines, 2013)
 Objem: dolný limit:

1,5 ml (1,4 - 1,7),

 celkový počet spermií:

39 mil,

 koncentrácia spermií:

15 mil/ml,

 počet pohyblivých

40 %,

 počet rýchlo sa pohybujúcich

32 %,

 počet živých

58 %,

 normálnej morfológie

4 %,

 pH

viac ako 7,2.
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Tabuľka č. 14.1.4 Hodnotenie spermiogramu
 Aspermia – znamená žiadny ejakulát
 Astenozoospermia znamená, že progresívna pohyblivosť A aj B je u menej ako 50 %
spermií alebo menej ako 25 % rýchlo progresívne sa pohybujúcich (stupeň A).
 Hemospermia - keď je prítomnosť erytrocytov v ejakuláte.
 Nekrozoospermia znamená prítomnosť len mŕtvych spermií.
 Normozoospermia je nález, keď ejakulát zodpovedá normálnym hodnotám.
 Oligoastenoteratozoospermia je kombináciou oligo-asteno a -terato zoospermie.
 Oligozoospermia znamená menej ako 20 miliónov spermií v 1 ml.*
 Pyospermia znamená zmnoženie leukocytov v ejakuláte.
 Teratozoospermia je stav keď je počet spermií s normálnou morfológiou menej ako 50 %.
*Vzhľadom k poklesu počtu spermií v populácii sa hodnoty pravidelne upravujú smerom nadol.
Pred 20 rokmi to bolo menej ako 40 mil. Podľa WHO vid vyššie je to už menej ako 15 mil.

14.2 EREKTILNA DYSFUNKCIA (ED)
Nesprávny starší názov je impotencia coeundi. Erektilna dysfunkcia alebo porucha erekcie je
neschopnosť erekciu dosiahnuť, alebo udržať dostatočne dlho na penetráciu do pošvy
a uspokojenie oboch partnerov. Funkčné štruktúry, ktoré sú zodpovedné za erekciu, sú snopce
hladkého svalstva kavernóznych a helicijných arteriol aj sinusoidálnych stien. Ich relaxáciou
vyvolanou sexuálnou stimuláciou alebo navodenou intrakvernóznou aplikáciou vazoaktívnych
látok (papaverin alebo prostaglandín E1) dochádza k hemodynamickým zmenám:
1. Zvýšenie arteriálneho prítoku do kavernóznych telies;
2. Distenzia a naplnenie sinusoidálnych priestorov;
3. Venózna

oklúzia

(kompresiou

subtunikálneho

venulárneho

plexu

medzi

distendovanými sinusoidami a nepoddajnou tunikou albuginea), ktorá obmedzuje
odtok krvi z kavernóznych telies.
Diagnóza erektilných porúch
Počet postihnutých ED stúpa s vekom. Základ je sexuálna a lieková anamnéza (pozri tabuľku
č. 14.2.1). Dôležité je určiť, či je pravdepodobnejšia organická alebo psychogénna príčina
(tabuľka č. 14.2.2). Strata libida poukazuje na možný hormonálny deficit alebo psychogénnu
príčinu. Pri hodnotení ED sú dôležité ďalšie faktory: fajčenie, alkohol, drogy, predchádzajúce
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operácie (radikálna prostetektómia, transuretrálna resekcia prostaty). Hlavné príčiny sú
v tabuľke č. 14.2.3.
Tabuľka č. 14.2.1 Lieky ktoré vyvolávajú ED
Trieda

Príklad

Tranqulizéry:

benzodiazepíny,
fenothiazidy.

Antidepresíva:

tricyklické,
inhibítory monoaminooxydázy,
fluoxetín.

Antihypertenzíva:

betablokátory,
thiazidové diuretiká.

Rôzne:

antiandrogény,
clofibrát,
cimetidín,
digoxín,
indometacín.

Drogy:

kokain,
heroin,
marihuana.

Tabuľka č. 14.2.2 Charakteristika organickej a psychogennej ED
Klinické príznaky

organická 75 %

psychogénna 25 %

Rýchlosť vzniku:

postupne

náhle,

Príčiny:

všetky

zvláštne,

Chôdza a nočné tumescencie:

zhoršené

normálne,

Libido a ejakulácia:

normálne

normálne alebo zhoršené,

Problémy so vzťahmi:

nie

áno,

Sexuálny vývoj:

normálny

normálne alebo zhoršené.

Tabuľka č. 14.2.3 Hlavné príčiny ED
Príčina

% zastúpenie

- Cievne ochorenie

33 %

- Diabetes mellitus

25 %

- Nervové poruchy

7%

- Chirurgické výkony v malej panve

6%

- Lieky

5%
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Na úvod je vhodné použitie dotazníka na ED IIEF 5 (viď apendix).
Diferenciálna diagnostika jednotlivých foriem ED vychádza z:
1. Anamnézy - z vyšetrenia psychologicko- psychiatrického, prípadne neurologického;
2. Fyzikálneho vyšetrenia;
3. Laboratórnych vyšetrení (KO, glykémia, keratín, urea, cholesterol a lipidy, testosterón,
estrogény, LH, FSH, PRO v sére a vyšetrenie moču);
4. Monitorovania nočných tumescencií (normálne svedčia pre psychogénnu príčinu);
5. Intrakavitárnej aplikácie vazoaktívnych látok (papaverin 40 mg, alebo Prostgaglandin
E 1 10 mg). Ak nastane erekcia do 10 - 15 min., je to známka, že arteriálna, venózna
a sinusoidálna zložka sú intaktné (nejedná sa o organickú ED), ale jedná sa
o psychogénnu príčinu;
6. Vyšetrenia arteriálneho systému dopplerom;
7. Vyšetrenia venózneho systému penisu (dynamická kavernozometria a kavernozografia);
8. Vyšetrenia nervového systému penisu.
Liečba ED
1. Začína sa s PDE-5 inhibítormi (inhibítory fosfodiesterázy 5 typu). Sú to Sildenafil,
Tadalafil a Vardenafil. Ak sú tieto prípravky neúčinné, alebo majú vážne vedľajšie účinky
alebo sú kontraindikované, potom sa pristupuje k indikovaniu ďalších liečebných postupov.
Ak sú aj tie neúčinné, treba skontrolovať hladinu testosterónu.
2. Intrakavernózna injekcia vazoaktívnej látky. Pacient si sám podáva injekciu
prostaglandínov E1 (alpro-stadil) do penisu Tieto navodia dobrú erekciu, dobre ich toleruje až
65 - 85 % mužov. Hlavné riziká sú hematóm (11 %), bolesť pri injekcii (8 %), fibróza penisu
(3 %), priapizmus (3 %), ak pretrváva erekcia dlhšie ako 4 hodiny, pacient musí ísť do
nemocnice na urgentnú dekompresiu.
3. Aplikácia vazoaktívnej látky do uretry. Alprostadil sa aplikuje do uretry špeciálnym
aplikátorom. Liek sa absorbuje cez sliznicu a za 30 minút navodí erekciu. Táto metóda je
účinná u 20 - 30 % pacientov.
4. Vákuové pumpy sú jednoduché a bezpečné, ale pre niekoho môže byť použitie
komplikované. Umožňujú erekciu až 45 min., ale obmedzia ejakuláciu u 40 % pacientov.
5. Penilné protézy sú najlepšia voľba, keď ostatné metódy zlyhali. Je viacero druhov.
Hlavným problém môže byť mechanické zlyhanie a infekcia.
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6. Hormonálna liečba. Liečba s testosterónom je indikovaná, ak sa biochemicky potvrdí
jeho nedostatok. Obnova erekcie je u menej ako 50 % mužov, ktorí sú liečení s testosterónom.
Ak súčasne užívajú aj PDE 5, výsledky sú lepšie.
7. Cievna chirurgia Ak sa zistí vaskulárna oklúzia a potvrdí sa angiografiou, je indikovaná
chirurgická revaskularizácia.
8. Psychosexuálna poradňa. Dôležitá je psychosexuálna liečba oboch partnerov. Liečba len
jedného často obnoví sexuálne funkcie, ale u niektorých párov môže byť potrebná spolupráca
partnerky.
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15 DOTAZNÍKY MEDZINÁRODNE VALIDIZOVANÉ
1. Medzinárodné prostatické symptómové skóre (IPSS),
2. Dotazník androgennej deficiencie muža (AMS),
3. Dotazník na močovú inkontinenciu,
4. Dotazník na dráždivý močový mechúr,
5. Denník močenia,
6. Medzinárodný index erektilnej funkcie 5 (IIEF 5),
7. Dotazník pre panvový bolestivý syndróm.
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Obrázok č. 15.1 Medzinárodné prostatické symptómové skóre, IPSS
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Obrázok č. 15.2 Dotazník androgennej deficiencie muža, AMS
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Obrázok č. 15.3 Dotazník medzinárodnej konzultácie o inkontinencii
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Obrázok č. 15.4 Dotazník na dráždivý močový mechúr
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Obrázok č. 15.5 Denník močenia
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Obrázok č. 15.6 Dotazník sexuálneho zdravia
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Obrázok č. 15.7 Dotazník pre panvový bolestivý syndróm
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