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�� UrologickUrologickéé symptomy u vsymptomy u vííce nece nežž 80% pacient80% pacientůů
ss RSRS

�� u pacientu pacientůů ss chorobou dchorobou dééle nele nežž 10 let trvaj10 let trvajííccíí aažž
96% 96% 

KoldewijnKoldewijn, EL , EL etet alal. . RelationshipRelationship betweenbetween urinaryurinary tracttract
abnormalitiesabnormalities and and diseasedisease relatedrelated parametersparameters in in multiplemultiple
sclerosissclerosis. . JUrolJUrol, 1995, 154, p.169, 1995, 154, p.169--173) 173) 



�� 6060--80% 80% pacientovpacientov ss SM sexuSM sexuáálnlníí
dysfunkce dysfunkce 

ZivadinovZivadinov R R etet alal.: .: SexualSexual dysfunctiondysfunction in in multiplemultiple
sclerosissclerosis : a MRI , : a MRI , neurophysiologicalneurophysiological anan urodynamicsurodynamics
study. J study. J NeurolNeurol SciSci, 2003, 210, p.73, 2003, 210, p.73--7676..



Dysfunkce Dysfunkce mikcemikce (dysfunkce DMC)(dysfunkce DMC)

�� komplex komplex symptsymptóómmůů DMC DMC –– LUTS. Dle LUTS. Dle 
ICS lze tyto ICS lze tyto symtomysymtomy rozdrozděělit na lit na 
mikmikččnníí, j, jíímacmacíí a a postmikpostmikččnníí. . 

�� SymptSymptóómymy jjíímacmacíí jsou v soujsou v souččasnasnéé
dobdoběě oznaoznaččovováány jako symptomy ny jako symptomy 
hyperaktivnhyperaktivníího m.m. ho m.m. ––OAB. OAB. 



OAB (OAB (overover activactiv bladder)bladder)

�� Klinický syndrom Klinický syndrom 
�� soubor psoubor přřííznakznakůů ukazujukazujííccíích na ch na 

momožžnou dysfunkcnou dysfunkcíí DMC. DMC. 
Charakteristickým znakem je Charakteristickým znakem je 
zzáávavažžnnáá urgence,  doprovurgence,  doprováázenzenáá
ččastým moastým moččeneníím (frekvencemi), m (frekvencemi), 
nykturiemi a v nnykturiemi a v něěkterých pkterých přříípadech padech 
urgentnurgentníí inkontinenci. inkontinenci. 







Neurofyziologie Neurofyziologie mikcemikce



M a beta3-adrenergní
receptory

alfa- adrenergní

N-receptory 



Lokalizace Lokalizace lléézizi

�� predilekpredilekččnníí oblast výskytu oblast výskytu plakplakůů --
cervikcervikáálnlníí segment msegment mííchy, zejmchy, zejmééna na 
laterlateráálnlníí kortikospinkortikospináálnlníí
(pyramid(pyramidáálnlníí ) a ) a retikulospinretikulospináálnlníí
drdrááhy.hy.



SupraspinSupraspináálnlníí llééze ze 

�� llééze nad ze nad urovnurovníí pontpontíínnihonniho centra centra 
=(=(supraspinsupraspináálnlníí llééze, ze, suprapontsuprapontíínninni
lléézeze) ) 

�� zachovzachováána koordinovanna koordinovanáá mikcemikce, , 

�� snsníížženenáá schopnost korovschopnost korovéé inhibice inhibice 
mikmikččnnííhoho reflexu. reflexu. 

KO:  urgence, neschopnost oddKO:  urgence, neschopnost oddáálit lit mikcimikci
(frekvence, urgence, resp.(frekvence, urgence, resp. urgentnurgentníí
inkontinenceinkontinence).).



SuprasakrSuprasakráálnlníí llééze ze 

=l=lééze hornze horníího ho motoneuronumotoneuronu

�� je zachovje zachováána reflexnna reflexníí mikcemikce, ale , ale 
vvěěttššinou ve spojeninou ve spojeníí ss DSD DSD 
vv ddůůsledku psledku přřerueruššeneníí PMC a SMC PMC a SMC 

�� ZZ hlediska mohlediska možžnnéého ohroho ohrožženeníí HMC HMC 
jsou nejzjsou nejzáávavažžnněějjšíší (m(méénněě nenežž 1%). 1%). 



MadersbacherovaMadersbacherova klasifikace klasifikace neurogneurogéénnychnnych

dysfunkcdysfunkcíí DMCDMC



UrodynamikaUrodynamika



SuprasakrSuprasakráálnlníí llééze ze 

�� OppenheimerOppenheimer pomocpomocíí patologickopatologicko--anatomických anatomických 
studii prokstudii prokáázal, zal, žže u pae u pacientcientůů s RS  se ls RS  se lééze v ze v 
suprasakrsuprasakráálnlníí oblastioblasti vyskytujvyskytujíí bběžěžnněě . V 80% se . V 80% se 
vyskytujvyskytujíí v v cervikcervikáálnlníí oblastioblasti. . 

�� UD:UD:Z dZ důůvodvodůů narunaruššeneníí supraspinsupraspináálnlníí inhibiceinhibice
autonnautonnóómnmnííchch kontrakckontrakcíí detuzorudetuzoru dochdocháázzíí k k 
projevprojevůůmm hyperactivity hyperactivity mměěchýchýřřee a a iritairitaččnníímm
mikmikččnníímm symptomsymptomůůmm vvččetnetněě urigentnurigentníí
incontinence. incontinence. 
PostiPostižženeníí retikulospinretikulospináálnlníí drdrááhyhy vede k vede k 
dysdysregulregulaciaci synergisynergiee sfinkterusfinkteru a detruzorua detruzoru=DSD =DSD 
= zhor= zhorššeneníí evakuace evakuace 



SubsakrSubsakráálnlníí lléézeze

�� PhilpPhilp prokazprokazalal 18% 18% výskytvýskyt lléézzíí v v 
sakrsakráálnlníí oblastioblasti

�� UD: UD: hypokontraktilithypokontraktilitaa detruzoru detruzoru 
(63%), (63%), nebonebo areflexiiareflexii detruzoru (detruzoru (ccacca
5%). 5%). 

�� zhorzhorššeneníí evakuacevakuacee mměěchýchýřře ae ažž
retencretencee momoččovováá. . 

PhilpPhilp, T. et al. The , T. et al. The urodynamicsurodynamics characteristics of characteristics of mulptiplmulptipl
sclerosis. BJ sclerosis. BJ UrolUrol, 1981, 53, p.672, 1981, 53, p.672--675675



CerebrCerebráálnlníí lléézeze

�� 6060--90% 90% pacientpacientůů s RS. s RS. (Francis , GS. Et al. (Francis , GS. Et al. 

NeuroimagingNeuroimaging in in mulptiplemulptiple sclerosis. sclerosis. NeurolNeurol ClinClin, 1995, 13, p.147, 1995, 13, p.147--171.) 171.) 

�� UD: UD: hyperaktivithyperaktivitaa detruzoru sdetruzoru s
koordinovanou koordinovanou mikcimikciíí



KlinickýKlinický obrazobraz

�� bývabýva odrazemodrazem kombinackombinacíí dysfunkcdysfunkcíí
momoččovýchových cestcest charakterizovanýchcharakterizovaných
neurogneurogéénninni hyperaktivitouhyperaktivitou nebonebo
hypokontraktilitouhypokontraktilitou detruzoru, a detruzoru, a uretruretráálnlníí
dysfunkcdysfunkcíí

�� 62% 62% urgenceurgence, , polakisurie,nykturiepolakisurie,nykturie, z toho , z toho 
67% 67% p.mp.máá synergickousynergickou mikcmikcíí

�� 33% p33% p.. mmáá DSD DSD retardaceretardace mikcemikce, , nutnostnutnost
vynalovynaložženeníí zvýzvýššenenééhoho intraabdominintraabdomináálnlnííhoho
tlakutlaku bběěhemhem mikcemikce, , ppřřerueruššovanovanáá mikcemikce, , 
pocitpocit tlakutlaku v v podbpodbřřiišškuku, , prolongovanprolongovanáá
mikcemikce



Klinický obraz Klinický obraz 

�� DSD  u DSD  u pacientpacientůů s RS s RS je je zzřříídkadka spojenaspojena s s 
postipostižženeníímm HMC (HMC (mméénněě nenežž v 1%).v 1%).

�� cca cca 20% 20% hypokontraktilihypokontraktilitata detruzoru detruzoru 
bběěhemhem mikcemikce, , projevujprojevujííccíí se se opopěětt
obstrukobstrukččnníímimi ppřřííznakyznaky jjaakoko v v ppřříípadpaděě DSDDSD

�� RS je choroba RS je choroba ““ dynamickdynamická”á”, dynamick, dynamickéé
jsou i zmjsou i změěny ny fcefce DMC v DMC v prprůůbběěhuhu
onemocnonemocněěnníí. . 



Konsekvence dysfunkce DMCKonsekvence dysfunkce DMC

�� IncontinenceIncontinence

�� RecidRecid.. uroinfekceuroinfekce

�� cystoliticystolitiáázaza

�� momožžnostnost popošškozenkozeníí HMC s HMC s rozvojemrozvojem
CHRICHRI

�� zhorzhorššeneníí QOL. QOL. 



TerapieTerapie-- konzervatkonzervatíívnvníí postup postup 

�� selfkatetrizaceselfkatetrizace
�� inkontinentninkontinentníí pompomůůcky :cky :

�� VloVložžkyky
�� KolektoryKolektory
�� Kondomový Kondomový urinalurinal
�� PlenyPleny
�� KatetreKatetre, , epicystostomiaepicystostomia



Terapie Terapie –– konzervatkonzervatíívnvníí
FFarmakologickarmakologickáá thth
�� ATBATB
�� parasympatolytikaparasympatolytika a a spasmolytikspasmolytikáá ((anticholinergikanticholinergikáá))--

propanthelinpropanthelin bromid, bromid, hyoscyaminhyoscyamin´́sulfatsulfat, , oxybutininoxybutinin
hydrochloridhydrochlorid, , trospiumtrospium chloride, chloride, tolterodintolterodin, , fesoterodinfesoterodin,  ,  
propiverinpropiverin, , solifenacinsolifenacin, , darifenacindarifenacin ))

�� SympatomimetikSympatomimetikáá ((betamimetikbetamimetikáá))
�� tricyklicktricyklickéé antidepresantidepresíívava –– ((imipraminimipramin))
�� intrintraavveezikzikáálnlníí aplikaceaplikace vaniloidvaniloidůů –– desenzibilizacedesenzibilizace CC--

nervovýchnervových vlvláákenken –– rostlinnýrostlinný extract extract rodurodu Euphorbia Euphorbia --
resiniferatoxinresiniferatoxin ((ultrapotentnultrapotentníí analoganalog capsaicinucapsaicinu ))

�� BotulotoxinBotulotoxin A (Botox, A (Botox, DysportDysport))-- presynaptickpresynaptickáá blokblokáádada
uvol.ACHuvol.ACH

�� alfa alfa blokblokáátorytory
�� inhibitory PGinhibitory PG
�� loklokáálnelne anestetika kanestetika k selektselektíívnejvnej blokblokáádede S3 (S3 (uniuni aleboalebo

bilaterbilateráálnelne))
�� blokatoryblokatory Ca Ca kankanáálovlov ((nifedipinnifedipin))



Terapie Terapie –– konzervatkonzervatíívnvníí

�� -- neinvazneinvazíívnvníí neurostimulaceneurostimulace –– ccíílemlem jeje
ovlivnovlivněěnníí fcefce ccíílovlovééhoho orgorgáánunu pomocpomocíí stimulacestimulace
nervovýchnervových vlvláákenken zasobujzasobujííchch ppřřííslusluššnýný organ organ 
((StollerovaStollerova aferentnaferentníí neurostimulaceneurostimulace tibitibiáálnlnííhoho
nervu, nervu, transkuttranskutáánninni neurostimulaceneurostimulace n.n.pudenduspudendus, , 
transvagtransvag. a . a tranrekttranrekt. NS. NS

�� -- neuromodulaceneuromodulace-- ovlinovliněěnníí řřííddííccííhoho nervovnervovééhoho
centracentra stimulacstimulacíí nervovýchnervových drdrááhh ((kterkteréíéí nemusnemusíí
ppřřííslusluššnýný organ organ inervovatinervovat) ) zaza úúččelemelem obnovenobnoveníí

normnormáálnlníí activity activity centracentra respresp. . ododsstrtráánněěnníí
jehojeho patologickpatologickéé activity. activity. 



Terapie chirurgickTerapie chirurgickáá

�� ParciParciáálnlníí mmyektomieyektomie,, aautoagmentaceutoagmentace
ststřřevnevníímm segmentemsegmentem, , sfinkterotomiesfinkterotomie

�� rezervovanrezervovanýý ppřříístup pro stup pro neurogneurogéénnynny
m.mm.m. z . z jinýchjiných ppřřííččinin. V . V terapiiterapii RS RS 
praktickyprakticky nepounepoužžíívanvanéé. . 



ZhrnutZhrnutíí

CCííl urologickl urologickéé ppééčče o pacienty s RS:e o pacienty s RS:

�� zajistit zajistit evakucievakuci m.m. bez PVRm.m. bez PVR

�� DosDosááhnout optimhnout optimáálnlníí kontinencikontinenci momočči i 

�� zachovat funkzachovat funkččnníí stav ledvin a HMCstav ledvin a HMC

�� zlepzlepššit QOLit QOL



DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost


