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Hypospadie (řec. hypo- = pod, spadon = rozštěp) je častá vrozená vada mužského
pohlavního ústrojí. Jak vyplývá z názvu, jedná se o rozštěp močové trubice na spodní
straně penisu. Příčinou je chybné vyústění močové trubice na povrchu těla. Při léčbě
hypospadie je nutný chirurgický zákrok.
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Příčiny
Příčiny hypospadie nejsou dosud jasné. Pravděpodobně hraje roli genetická předloha a
zevní faktory, které působí na plod během těhotenství.

Projevy
Hypospadie se projevuje vyústěním uretry na spodní straně penisu, nikoliv na špičce
penisu. Současně může dojít k rozštěpu předkožky v důsledku nedostatku kožního krytu
nebo k ventrální anulaci penisu.
Pacienti s hypospadii mohou trpět i jinými vrozenými vadami, jako je například
kryptorchismus. Hypospadie je často doprovázená s inkontinencí moči.

Diagnostika
Lze diagnostikovat u chlapce velmi brzy po narození, neboť je chybné umístění močové
trubice patrné na první pohled. K posouzení stačí tedy fyzikální vyšetření. V těžších
případech se diagnostikuje i pomocí některých zobrovacích vyšetřovacích metod (např.
ultrasonografie)
Při diagnostice se posuzuje stupeň vady.

Léčba
K léčbě je nutný chirurgický zákrok. Existuje mnoho operačních metod, neboť záleží i na
tíži hypospadie. Léčba může být provedena v dětském věku kolem jednoho roku.
Úspěšnost plastik hypospadie se pohybuje kolem 90%.[1]

Odlišné druhy hypospadie
Diagnostika fyzikální, zobrazovací
vyšetřovací metody
Léčba

chirurgický zákrok

Komplikace striktura uretry,
dehiscence glandu,
uretrokutánní píštěl

Klasifikace a odkazy
MKN-10

Q54 (https://old.uzis.
cz/cz/mkn/Q50–Q56.
html#Q54)

MeSH ID

D007021 (https://ww
w.medvik.cz/link/D00
7021)

MedlinePlus 001286 (https://medl
ineplus.gov/ency/arti
cle/001286.htm)
Medscape

Komplikace

1015227 (https://eme
dicine.medscape.com
/article/1015227-ove
rview)

Mezi nejčetnější komplikace patří například striktura uretry, dehiscence glandu nebo
uretrokutánní píštěl.
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