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PORUCHY  MOČENÍ  

 



Funkce močového měchýře je: 

  

1)  jímací  

2)  vyprazdňovací 



SYMPTOMATOLOGIE  

   při  jímací  poruše 

 
• polakisurie, nykturie  
• urgence 
• urgentní inkontinence 
• stresová inkontinence 



SYMPTOMATOLOGIE  

   při evakuační poruše 

 
• retardace startu, slabý, přerušovaný proud 
• břišní lis  
• pocit rezidua  
• paradoxní ischurie 

 



BENIGNÍ  HYPERPLÁZIE PROSTATY    
                           ( BHP) 



Benigní hyperplázie prostaty (BHP) 

• nezhoubné zvětšení prostaty 
• progredující onemocnění – v čase zvětšování objemu/ zhoršování symptomů 

• symptomy 
• žádné nebo 
• soubor symptomů – tzv. symptomů dolních močových cest ( angl. lower 

urinary tract symptoms = LUTS) 





 
Epidemiologie BHP  

 
V dospělosti: prostata dosahuje 20 - 25 g  

 
4. dekáda  8 % mužů histologicky BHP 
6. dekáda             50 % mužů histologicky BHP 
9. dekáda                     90%  mužů histologicky BHP   

Korelace mezi objemem prostaty, symptomy a Qmax není lineární 



IPSS dotazník 



FARMAKOTERAPIE LUTS / BHP 
 

alfalytika 
alfalytika + inhibitory 5α-reduktázy 

 
FARMAKOTERAPIE LUTS / BHP/OAB 

alfalytika  + inhibitory 5α-reduktázy + anticholinergika 
  
 



Komplikace BHP 

• retence moče 
• hydronefróza v důsledku postmikčního rezidua ev. s renálním 

selháním 
• infekce močových cest 
• cystolitiáza 
• hematurie 





BPH 

 
 
 
 



 

 





Transuretrální resekce prostaty  



Transvezikální prostatektomie 



Závěr 
• léčba farmakologická  nebo chirurgická 

 
absolutními indikacemi k chirurgické léčbě: 
• oboustranná hydronefróza (s/bez renální insuficience) 
• recidivující uroinfekce 

• recidivující makrohematurie 
• cystolitiáza 



Pokud se objeví problémy 
s “prostatou“, bývají často provázeny 
potížemi s erekcí…  
 



Spektrum mužů v ambulanci urologa 

• muži s LUTS  
• muži se sexuálními dysfunkcemi 
• muži se sexuálními dysfunkcemi a 
     LUTS – příznaky dolních močových cest 
• muži se sexuálními dysfunkcemi, 
     LUTS a příznaky LOH –hypogonadismu 
 
• LUTS – lower urinary tract dysfunction 

• LOH – late onset hypogonadism 

 



Mezinárodní dotazníkový průzkum - IPSS*a IIEF** 
 
 

• vztah mezi příznaky BHP-LUTS a ED 
 

• muži 50-80 let - hodnoceny odpovědi od 12 815 oslovených 
 

Sexuální dysfunkce/poruchy souvisí s věkem a závažností LUTS 
 

*IPSS = Mezinárodní skóre prostatických symptomů,  

* * IIEF = Mezinárodní index erektilní funkce,  
***aktivita považovaná účastníkem studie za “sexuální” 

Rosen, 2003 

 

 
 



Sexuální dysfunkce 
 

 
 - erektilní dysfunkce  
 - ejakulatorní dysfunkce  
 - změny kvality orgasmu 
-   snížení libida 
  - hypogonadismus 
  



  Příčiny sexuální dysfunkce  

1 •kardiovaskulární onemocnění 

2 •diabetes 

3 •LUTS  

4 
• neurogenní příčiny 

5 • hormonální příčiny sexuálních dysfunkcí 

6 • iatrogenní postižení 



Diabetes mellitus a ED 

až 75% diabetiků trpí určitým stupněm poruchy erekce  
 
ED se u diabetiků vyskytuje 2 – 5x častěji než  

u běžné populace 
 
vzniká o 10 – 15 let dříve než u běžné populace 
 
ED je častější než retinopatie či nefropatie 



 

Hypercholesterolemie Věk Kouření 

Hypertenze Poškození endotelu Diabetes 

Endoteliální dysfunkce 

Erektilní dysfunkce 

Rubanyi GM.  J Cardiovasc Pharmacol 1993; 22 (Suppl 4): S1–S4 

ICHS 

Ateroskleróza 



LOH – late onset hypogonadism 
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LOH - dotazníky 

St. Louis University ADAM („Androgen Decline in the Aging Male“) Questionnaire: 

 
1) pociťujete pokles libida (drive, sexuálního náboje)? 
2) máte pocit nedostatku energie? 
3) pociťujete pokles sily a vytrvalosti? 
4) zmenšila se Vaše tělesná výška? (komprese obratlů při osteoporóze) 
5) zaznamenal jste snížení „radosti ze života“? 
6) jste častěji smutný nebo mrzutý? 
7) jsou vaše erekce slabší a kratší než dříve? 
8) zaznamenal jste pokles svých pohybových schopností (např. při sportu)? 
9) usínáte po obědě? 
10) zhoršila se Vaše pracovní výkonnost v zaměstnání? 
 
Jako pozitivní je hodnocena odpověď ANO na otázku 1 nebo 7 a/nebo odpověď ANO na jiné tři otázky. 

 





Terapie LOH 

 p.o. estery testosteronu 
 
 depotní i.m.  nebo transdermální  

preparáty 
 



Léčba první volby  
Perorální léky  
inhibitory 5PDE 

 
 
Ostatní 

• podtlakový erektor 
• psychoterapie 
• rázová vlna 

Léčba druhé volby 
 Alprostadil intrakavernózně 
 Alprostadil intrauretrálně 

 
Léčba třetí volby 
 Implantace penilní protézy 
 Revaskularizační operace 

Léčba poruch erekce 



Inhibitory  PDE 5 

                            

alprostadil 



NYKTURIE  





HYPERAKTIVNÍ  MĚCHÝŘ  



      Hyperaktivní měchýř 



 
 …“ 



Prevalence OAB (Overactive Bladder)  

Irwin DE et al. Eur Urol. 2006 Dec;50(6):1306-14. 
Milsom I et al. BJU Int. 2001 Jun;87(9):760-6. 

Stewart WF et al. World J Urol. 2003 May;20(6):327-36.  
Temml C et al. Eur Urol. 2005 Oct;48(4):622-7. 

Krhut J et al. Ces Urol 2011;15(3): 181 -188. 

Studie EPIC  
Evropská populace (n=19 165) 
Muži 10,8% 
 Ženy 12,8% 

 

Krhut 2011 (urol. ambul. n=500) 
 23,6% 



 
 
 
 

Výskyt OAB roste s věkem 
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NEURORECEPTORY 
   
 





antimuskarinika 

 M3 antagonisté 

mirabegron 



Perzistence při léčbě antimuskariniky 

Adapted from Wagg A, et al. BJU Int 2012; 110: 1767–4 

Persistence po 12 měsících 
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Oxybutynin 
ER (448) 

Oxybutynin 
IR (1094) 

Solifenacin 
5mg (1139) 

Tolterodin 
ER (1605) 

Solifenacin 
10mg (306) 

Tolterodin 
IR (430) 

Trospium 
(n-323) 



antimuskarinika 

 M3 antagonisté 

mirabegron 



Botulinum Toxin A 



 
 
 
Inkontinence moče  u žen 
 
  
 



• 3x více žen než mužů trpí inkontinencí moči  
• 30 až 50 % žen má v průběhu svého života 

občasný únik moči  
 

• přibližně 510 000 žen v České republice trpí 
inkontinencí 
 

• pouze každá 4. - 5. žena vyhledá pomoc lékaře 
 

 

Mikční obtíže u žen  
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Stresová inkontinence moči 

• Stresová 
inkontinence moči 
(SUI) se objevuje za 
situace, kdy při 
fyzické námaze tlak v 
močovém měchýři 
převýší tlak v uretře. 

1.Staskin DR. Classification of voiding dysfunction. In: Cardozo L, Staskin D, eds. Textbook of Female Urology and 
Urogynaecology. London, Untied Kingdom: Isis Medical Media; 2001:84-89. 



Speciální péče při inkontinenci moče (IM) u žen 
 

anamnéza / 
symptomy 

 

klinické  
vyšetření 

Inkontinence 
při fyzické 

aktivitě 

Inkontinence 
se smíšenými 

symptomy 

Inkontinence 
s urgencemi 

a frekvencemi 

„Komplikovaná“ IM 
• rekurentní IM 
• IM spojená s: 

bolestí 
hematurií 
rekurentní IMC 
mikčními symptomy 
radiací pánve 
radikálními výkony 

v pánvi 
suspekcí na píštěl 

• Posouzení mobility pánevních orgánů / prolapsu 
• Další vyšetření urogenitálního traktu 
• Urodynamika 

• chirurgické řešení  
  stresové inkontinence 
• korekce prolapsů 

• korekce 
   anomálií 
• léčba patologie 

  stresová IM     smíšená IM         urgentní IM inkontinence 
  inkompetence                                                OAB     spojená s: 
        svěrače 

Rozvaha: 
• uretrocystoskopie 
• další vyšetření 
• urodynamika 

diagnóza 

 
léčba 

 

• neuromodulace 
• augmentace 
  močového  měchýře 
• autoaugmentace 
• derivace moče 

• korekce „anatomické“ 
  výtokové obstrukce  
  (prolapsy) 
• neuromodulace 
• intermitentní katetrizace 

• intermitentní 
  katetrizace 

při selhání iniciální terapie: 

      výtoková                                hypoaktivní                  anomálie / patologie 
      obstrukce                              detruzor                        dolních moč. cest  



Léčba stresové inkontinence 
u žen  

= suburetrální pásky 



RETROPUBICKÝ v. TRANSOBTURATORNÍ 
přístup  

 



Léčba stresové inkontinence 
u mužů 

= umělý svěrač  



Umělý svěrač uretry  

 
 

           

 

          





Mikční obtíže žen a sexualita  
• Až 1/3 žen s LUTS udává úniky moči při koitu 

• úniky moči při penetraci 
• úniky moči při orgasmu 

• cítí se neatraktivní pro úniky a zápach, iritaci 
genitálu a s tím spojenou dyspareunii 

• odmítají a redukují sexuální aktivitu 
• to vede k partnerskému nesouladu  

 

 

Pastor Z.: Female ejaculation orgasm vs. coital incontinence: A systematic review. J Sex Med. 2013; 
10: 1682 – 1691. 
Šrámková T: Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba, Grada, 2013 



 Poruchy mikce vč. inkontinence moči různé 
etiologie jsou velmi často doprovázeny sexuální 
dysfunkcí různého typu u obou pohlaví pacientů 

 Vždy velmi snižují kvalitu života 
 Jejich diagnostika a léčba musí být komplexní,  

a tedy mezioborová! 



www.incoforum.cz  

http://www.incoforum.cz/�




UROLITIÁZA  



Urolitiáza 

• závažný zdravotně - ekonomický problém 
 
• postihne až 10 % populace 
 
• léčba urolitiázy  je nákladná  
           (2 mld USD /rok) 
 



Epidemiologie  

• incidence litiázy v ČR dosahuje 0,1 až 0,5 %, 
•  tedy 100 – 500 lidí ze 100 000 ročně má nově urolitiázu 
 
• u dětí je incidence cca 20 -100 x nižší  
• celosvětově existují i lokality s nízkým výskytem urolitiázy, jako např. 

v Grónsku a pobřežních oblastech Japonska 
• více jsou postiženi muži než ženy, poměr je 2:1 



Příčiny  urolitiázy 

• moderní životní styl s nižší pohybovou aktivitou  
• dietní zvyky  
- vysoký příjem bílkovin, nasycených tuků,  a 

potravinami bohatými na oxaláty a uráty, přemíra 
solení   

- nízký příjem tekutin, vlákniny a potravin alkalizujících 
moč 

 
• metabolické příčiny  



Recidivy  

• po léčbě prodělá recidivu: 
   do 5 let  až 35 % pacientů  
   do 10 let až 50 % pacientů 
 
 



Terapie = minimálně invazivní 

• litotripse extrakorporální rázovou vlnou  
 

• ureterorenoskopie 
 
• perkutánní extrakce 

 



Léčba urolitiázy pomocí rázové vlny  

 
 
 

Lithostar Siemens  

 1987  
   
  
Medilith EDOMED 
 2001 
   
  
Dornier Compact Delta II 
 2009 
     



Litotripse  extrakorporální rázovou vlnou 



Intrakorporální kinetická litotripse 



  Moderní léčba litiázy = minimálně  invazivní  

• perkutánní extrakce litiázy 
 





Složení konkrementů 

• Kalciová litiáza (85 %): 
a/ Ca oxalát – mohohydrát (whewellit), dihydrát (wedellit) 
b/ Ca fosfát  - carbonate apatit (dahllit), kalcium hydrogenfosfát 

dihydrát (brushit) 
 
• Urátová litiáza (5%) 
• Magnezium amonium fosfát (struvit) (5-10%) 
• Cystinová litiáza (do 2 %) 



Metabolické  poruchy  a urolitiáza 

• Hyperurikémie/ hyperurikosurie 
• Hyperkalcémie/ hyperkalciurie 
• Cystinurie 
• Renální tubulární acidóza 
 

 



METAFYLAXE   

• Obecná    -  pitný režim, dietní opatření 
 
 

• Speciální  -  dle složení kamenů 
                        dle metabolického vyšetření  



              ONKOLOGIE     -  ledvina 



Incidence: 27 / 100 000 obyvatel   
(35 mužů, 19 žen), nejvyšší na světě 
 
asymptomatické onemocnění  
(incidentální nález v 80 %) 
 
screening nevýtěžný  
 





 



Stage shift 
 
-  zdokonalení zobrazovacích metod 
-  „promořenost“ populace ultrazvukem, CT 



500 – 550 pacientů ročně v rámci celé ČR je dg. již ve stadiu 
metastatického onemocnění 
=  cca 18 % všech nově zjištěných nádorů ledvin 
 
u 30-40% pacientů  se metastázy rozvinou po radikální 
operaci 
 



 







  13kg  
Sarkom retroperitonea 





       ONKOLOGIE     -  močový měchýř  



CA    VESICAE  URIN.  

• v ČR 3. nejčastější  urologický nádor 







Nádory moč. měchýře -  příznaky 

• 75-80 % makroskopická hematurie 
• 20-30 %  mikční potíže 
• 20 %  náhodný záchyt   

 
 



 Neinfiltrující   v. infiltrující   svalovinu  
 
 

• Riziko recidiv 
• Riziko progrese 



Strategie léčby neinfiltrujících tu m.m 

• transuretrální resekce 
 
• adjuvantní (intravezikální) instilační léčba (BCG, mitomycin) 



ENDOSKOPIE  



                         Resektoskop 



Strategie léčby infiltrujících tu m.m 

• radikální cystektomie 
 
• neovesica  v. ileální konduit 



ORTOTOPICKÁ   NEOVESIKA 



HETEROTOPICKÁ NEOVEZIKA 



         URETERO – ILEOSTOMIE     
 



            ONKOLOGIE     -  prostata 

nejčastější  solidní nádor u mužů  



          
Epidemiologie  onkourologie ČR  

Zdroj: incidence a prevalence – Národní onkologický registr, ÚZIS ČR; mortalita – ČSÚ, 
*C60–C62, **C64–C67, m na 100 000 mužů 

National Oncological Registr  2015 

Diagnóza  

Incidence  
(rok 2015) 

Mortalita  
(rok 2015)  

Prevalence  
(k 31. 12. 2015) 

Počet 
Počet 

na 100 000 
osob 

Počet 
Počet 

na 100 000 
osob 

Počet 
Počet 

na 100 000 
osob 

C60 ZN pyje 126 2,4m 34 0,7m 822 15,9m 

C61 ZN prostaty 7 049 136,1m 1 327 25,6m 53 769 1 038,0m 

C62 ZN varlete 527 10,2m 27 0,5m 9 983 192,7m 

C63 ZN jiných a neurčených 
mužských pohlavních orgánů 10 0,2m - - 126 2,4m 

Celkem (C60–C63) 7 712 148,9m *1 388 *26,8m 64 563 1 246,3m 

C64 ZN ledviny mimo pánvičku 2 988 28,3 1 055 10,0 24 385 231,3 

C65 ZN ledvinné pánvičky 177 1,7 101 1,0 1 064 10,1 

C66 ZN močovodu 87 0,8 23 0,2 456 4,3 

C67 ZN močového měchýře 2 158 20,5 813 7,7 18 359 174,1 

C68 ZN jiných a neurčených 
močových orgánů 16 0,2 - - 146 1,4 

Celkem (C64–C68) 5 426 51,5 **1 992 **18,9 43 687 414,4 



V roce 2016 bylo v ČR nově diagnostikováno 7 305 pacientů 
se ZN prostaty (8 % všech malignit) 

Celkem k 31. 12. 2016 v ČR žilo 57 607 osob se ZN prostaty 
nebo s minulostí tohoto onemocnění.  

data NOR 

V roce 2016 zemřelo 1 421 osob v souvislosti se ZN prostaty 
(5 % všech malignit)  

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Incidence 6 297 6 947 7 081 7 015 6 975 6 716 7 126 7 305 

Mortalita* 1 305 1 348 1 314 1 360 1 422 1 509 1 327 1 421 

Prevalence 31 644 35 593 39 491 43 244 46 904 50 235 53 922 57 607 

Národní onkologický registr – ZN prostaty (C61) Průměrná 
meziroční 
změna 
2012–2016 

+0,7 % 

+1,8 % 

+7,8 % 

*Zdroj: ČSÚ 
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 Rizikové faktory  KP  

 

• Vyšší věk 
• Rodinná anamnéza 
• Afroameričané  

 
   



RIZIKO ONEMOCNĚNÍ  KP  

Pro muže 50 let 
 

latentní/ indolentní     40% 
klinicky manifestní            10% 
riziko  úmrtí               3% 



 
 
 

lokalizovaný  100 % 
metastatický    31 % 

  
 

 
 
 

Karcinom prostaty 
5-leté přežití 



 

 

 

 PSA   

 

 Prostatický specifický antigen 

 

 

 



PSA – věkově specifická rozmezí 

PSA (ng/ml) 

Věk Medián Limit 

40-49 0,7 2,5 

50-59 0,9 3,5 

60-69 1,4 4,5 

≥ 70 1,4 6,5 





Prostate health index (phi) 
 
p2PSA ([-2] proPSA) je proenzymová forma PSA 
                   
 
 
              phi = (p2PSA/fPSA) × √ tPSA 
 
       



Diagnostika – TRUS + biopsie prostaty 

ultrazvuková rektální sonda 
 
 
TRUS – transrektální 
ultrasonografie 
 

http://www.prostatebiopsyblog.com/ 



Systematická biopsie prostaty 



      Fúzní biopsie prostaty  = MRI + USG 



Fúzní biopsie prostaty  

bk Ultrasound, typ bk3000TM 



Klasifikace   TNM  
• TNM klasifikace (2002, 2009) 
•  T1c 
 

• Gleasonovo skóre  - rizikovost 
 

- ISUP 2005 
- Gleason 1 a 2 jen z TURP 
- kribriformní léze Gleason 3 → 4 
- v biopsii vždy nejvyšší Gleason 
- v preparátu nejvyšší Gleason zmínit 
 

- přesný popis 
- každý vzorek zvlášť 
- objem karcinomu (%,mm) 
 



Vysoce  rizikový  KP  

• PSA >20 ng/ml,  
     GS 8-10,  
     stadium cT3a a více 



 
 
 

lokalizovaný   
metastatický    

 

 
 
 

Karcinom prostaty 



Radikální prostatektomie 



Laparoskopie  
  Laparoskopická  radikální prostatektomie 





Robotická radikální prostatektomie v ČR 

Ústí nad 
Labem   

Homolka  

Brno 

 Olomouc 

    Nový Jičín 

ÚVN 

Mostiště  

Hradec Králové  

Motol 



ROBOTIC SURGERY- UROLOGY 

  2005 -2010 2011 -2014 2015 2016 2017 Celkem 

ÚVN – VFN Praha 769 818 243 322 365 2 517 

Mostiště 596 930 282 334 357 2 499 

Ústí nad Labem 434 851 238 281 303 2 107 

Olomouc 196 724 270 313 341 1 844 

Nemocnice na Homolce, Praha 333 357 88 70 192 1 040 

Brno 195 166  - - -  361 

Nový Jičín 26 169 19 110 106 430 

Hradec Králové  -  -  - 96 194 290 

  2 549 4 015 1 140 1 526 1 858 11 088 

 
 
 
 
 
 
 
Zdroj: Intuitive Surgical 



RadioTerapie  



 
 

  
• Lokálně pokročilý karcinom prostaty  
• Metastatický  

• Kastračně rezistentní   
  

 

 
 
 

Karcinom prostaty 



Hormonální léčba  

 
• Orchiektomie 
• LHRH analoga 
• ARTA ( androgen receptor targeted agents) 
 



ARTA 

• Androgen receptor targeted agents 
 

 
 
 

 
 
 

• Mechanismus účinku: 
• Blokují androgenní signalizaci 
• Snižují produkci androgenů v nadledvinách či v nádoru samotném 
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