
Abstrakta
Pokrok medicíny 
a nové preparáty 
– kombinovaná léčba 
– zlepšení kvality života

 Brno, 19. 10. 2009
 Holiday Inn

 Praha, 26. 10. 2009
 Kongresové centrum, U Hájků





Copyright © prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc., 2009

Copyright © doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., 2009

Copyright © MUDr. Vítězslav Vít, 2009

Copyright © doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., 2009

Copyright © prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc., 2009

Copyright © MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU, 2009

Copyright © as. MUDr. Ivan Anděl, 2009

Illustrations © JS Partner s.r.o.
Copyright českého vydání © JS Partner s.r.o.

978-80-87036-38-9





Kontroverzní témata karcinomu prostaty 2009
prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. 

Diseminovaný karcinom prostaty – kdy a jakou indikovat hormonální deprivaci 
a chemoterapii a jejich kombinace? 
doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.

Diseminovaný karcinom prostaty – možnosti léčby kostního postižení 
a kvalita života 
MUDr. Vítězslav Vít

Léčba symptomů dolních močových cest (LUTS) u muže – co je možné 
a co racionální?
doc. Mudr. Roman Zachoval, Ph.D. 

Mikční dysfunkce a inkontinence u žen – rozšiřuje nová farmakoterapie 
naše obzory a možnosti?
prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc.

Sexuální dysfunkce, stárnoucí muž a symptomy dolních močových cest 
– co je příčina a co následek, kdy a jak je léčit?
MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU

Kombinovaná farmakologická léčba v urologii – ekonomické aspekty 
a kvalita života. Kam až můžeme zajít?
as. MUDr. Ivan Anděl

Životopisy

4

5

7

9

10

16

18

20

OBSAH:



 Autor ve svém sdělení diskutuje 
některá dlouho diskutovaná a kon-
troverzní témata karcinomu prostaty 
na základě medicíny založené na dů-
kazech.
 
 Prevence:
 Dlouho očekávané aktuální vý-
sledky současných studií nepřinesly 
optimismus hledající možnosti pri-
mární prevence karcinomu prosta-
ty. Ani vitamin E nebo C ani selen 
či fi nasterid nesplnily kladené poža-
davky, jejich užití může být v tomto 
ohledu někdy dokonce škodlivé. Pre-
vence sekundární – diagnostikovat 
onemocnění včas, tedy tehdy, kdy je 
ohraničené na prostatu a je možné 
ho vyléčit a vyléčit ho u toho muže, 
který vyléčení potřebuje, je stále je-
dinou efektivní možností, kterou má 
dnešní medicína k dispozici.

 Časná diagnóza:
 Evropská studie ERSCP potvr-
dila smysluplnost časné diagnózy 
i screeningu, které mohou zachránit 
spoustu lidských životů, zatímco vý-
sledky americké studie PLCO je třeba 
odmítnout pro její špatný design. Au-
tor diskutuje otázky, kdy je smyslupl-
né screening zahájit, jaký zvolit algo-
ritmus, jak zvýšit specifi citu PSA, ale 
také to, kdy screening ukončit.

 Erektilní funkce a použití PDE5 
 inhibitorů:
 Nečastějším doporučením po-
slední doby bylo časné a každonoční 
použití sildenafi lu po radikální pro-
statektomii, které se opírá zejména 
o často citovanou studii H. Padma-
Nathana z roku 2008. Jak se ukázalo, 
tato studie má rovněž řadu zásadních 
nedostatků a závěry není možno při-
jímat nekriticky. Seriózní odpověď 
na otázky, kdy zahájit použití PDE5, 
přináší velmi dobře designovaná 

multicentrická studie Montorsiho 
a spolupracovníků. Ukázalo se, že 
každodenní léčba nepřináší žádnou 
výhodu oproti léčbě indikované na 
požádání.

 Hormonální léčba:
 Časná nebo odložená androgenní 
deprivace? U metastatického nebo 
počínajícího onemocnění? Názory 
na tyto otázky se během let vyvíjejí 
a názory jsou nepochybně ovlivně-
ny i marketingovými aktivitami far-
maceutického průmyslu. Na základě 
hodnoty PSA, jeho velocity a histo-
logické diferenciace nádoru jsme 
dnes schopni racionálně doporučit, 
která skupina pacientů s pokroči-
lým onemocněním může mít z časné 
hormonální léčby benefi t. V žádném 
případě však časná indikace nevede 
k prodloužení celkového přežívání.  
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 Diseminovaný (pokročilý) karci-
nom prostaty je defi novaný jako kar-
cinom pocházející z prostaty, který 
se rozšířil mimo její pouzdro, buď 
do sousedních struktur (semenné 
váčky, močový měchýř, zevní svěrač 
apod.), nebo jsou prokázané vzdále-
né metastázy (skelet, lymfatické uzli-
ny, plíce apod.).

 Karcinom prostaty je nádor s nej-
výraznější hormonální dependencí ze 
všech solidních nádorů, hormonální 
terapie (HT) karcinomu prostaty je 
známá více než 60 let, až 90 % lokali-
zovaných karcinomů prostaty je hor-
monálně dependentních. Endokrinní 
prostředí prostaty je téměř plně zá-
vislé na ose hypothalamus-hypofýza-
varlata. Při nedostatečné hormonální 
stimulaci buňky karcinomu prosta-
ty podléhají apoptóze. Jako jeden 
z léčebných přístupů je androgenní 
suprese. Cílem hormonální léčby je 
zabránit tvorbě androgenů nebo blo-
kovat jejich působení na buňky pro-
staty. Potlačení androgenní závislos-
ti lze dosáhnout orchiektomií nebo 
chemickou kastrací LHRH agonisty 
nebo LHRH antagonisty. 

 Nesteroidní antiandrogeny (fl uta-
mid, nilutamid, bicalutamid) blokují 
vazbu testosteronu na specifi cké re-
ceptory v jádře prostatických buněk 
s tím, že bicalutamid navíc suprimuje 
co-aktivátoty a aktivuje ko-represory. 
Afi nita bicalutamidu k androgennímu 
receptoru je 2 - 4x větší než afi nita 
fl utamidu nebo nilutamidu. Neste-
roidní antiandrogeny jsou vhodné 
před zahájením chemické kastrace 
LHRH agonisty k zabránění feno-
ménu „tumor fl are“. Nasazení LHRH 
agonisty zvyšuje produkci luteizač-
ního hormonu, který stimulací varlat 
zvyšuje hladinu testosteronu během 
prvních 5 - 12 dnů po nasazení. Apli-

kace nesteroidního antiandrogenu 
několik dní před nasazení LHRH ago-
nisty tento efekt ruší. Monoterapie 
steroidními antiandrogeny lokálně 
pokročilého stadia není vhodná.

 Rovněž v některých případech lze 
dosáhnou odložení klinické progre-
se kombinací androgenní suprese 
(LHRH nebo orchiektomie) s antian-
drogeny (bicalutamid). 

  Studie s krátkodobou (4 - 6 mě-
síců) nebo dlouhodobou (2 - 3 roky) 
HT užívající kompletní androgenní 
blokádu však užitečnost přidání anti-
androgenů prokázaly jen jako částeč-
ný benefi t, a to pro pacienty s agre-
sivní formou karcinomu prostaty. 
Tato forma léčby však vyžaduje další 
klinické zkoušení. 

 Hormonální léčba karcinomu pro-
staty vede k odložení klinické progre-
se ve všech stadiích onemocnění. Ale 
snížení mortality na karcinom prosta-
ty je dosaženo včasnou diagnózou, 
zlepšením chirurgických a radiotera-
peutických technik a zavedením hor-
monální léčby do primární terapie. 
Hormonální léčba u diseminovaného 
karcinomu prostaty zabrání u paci-
entů se středním a vysokým rizikem 
rozvoji klinické progrese (bolestivých 
skeletálních metastáz apod.), ale dél-
ku života neovlivní. Zatím nejasnou 
zůstává délka podávání hormonální 
manipulace.

 Selhání hormonální léčby - jejím 
projevem je biochemická progrese 
(vzestup PSA, při kastračních hod-
notách testosteronu) nebo klinická 
progrese (kostní metastázy, lokální 
progrese, lymfadenopatie apod.). Za 
biochemickou progesi se považuje 
minimálně dvakrát prokázaný vze-
stup PSA.

Diseminovaný karcinom prostaty – kdy a jakou indikovat 
hormonální deprivaci a chemoterapii a jejich kombinace? 
doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D.
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 Chemoterapie karcinomu prosta-
ty je indikována u hormonálně rezis-
tentního karcinomu prostaty (HRPC). 
HRPC může být bez diagnostikova-
ných metastáz, s diagnostikovaný-
mi metastázami asymptomatický 
a HRPC metastatický symptomatický 
(nejčastěji bolestivé kostní metastá-
zy). Metodou volby u HRPC metasta-
tického symptomatického je chemo-
terapie za užití docetaxelu 75mg/m2 
v třítýdenních intervalech. Tato léčba 
ve studiích prokázala význam. 
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 Karcinom prostaty je s cca 700 
000 každoročně nově diagnosti-
kovaných případů ve světě druhou 
nejčastější malignitou u mužů. Diky 
možnostem stále časnější detekce 
tohoto onemocnění a rozvoji metod 
kurativní léčby se podařilo snížit křiv-
ku mortality a dokonce je prokázáno, 
že prováděním aktivního screeningu 
lze snížit mortalitu až o 20 %. 

 I přes tyto jednoznačné pokro-
ky se však musíme smířit s tím, že 
u značného procenta pacientů dojde 
k progresi onemocnění, včetně vzni-
ku diseminace, která je u karcino-
mu prostaty predilekčně do skeletu. 
K progresi dojde jednak při selhání 
primární léčby, jednak je u cca 17 %
pacientů diseminace zjištěna již 
v době detekce karcinomu prostaty. 

 V současné době máme řadu di-
agnostických možností kostního po-
stižení:
- scintigrafi e skeletu, RTG, CT, 
 MRI, PET,
- sérové markery kostního rozpadu
 (N-telopeptid, C-telopeptid, 
 kostní sialoprotein Ca2+),
- sérové markery kostní formace 
 (ALP – kostní isoenzym, 
 osteokalcin, prokolagen),
- močové markery (Ca/Cr, hydro-
 xyprolin/Cr, N-telopetid/Cr etc.).

 Kostní diseminace je spojena s ri-
zikem vzniku tzv. závažných kostních 
příhod (SRE), které mají především 
negativní dopad na kvalitu života tak-
to postižených pacientů. V popředí 
potíží jsou především bolesti (obec-
ně nedostatečně korigované), k dal-
ším komplikacím patří patologické 
fraktury s rizikem např. míšní kom-
prese (53 % patologických fraktur 
představují vertebrální zlomeniny), 
hyperkalcemie, anémie při myelo-

supresi. To vše v řadě případů vede 
ke ztrátě funkční nezávislosti, snížení 
kvality života a ke snížení celkového 
přežití. 

 Mechanizmus vzniku kostních 
metastáz u karcinomu prostaty je 
komplexní děj, kdy dochází ke vzá-
jemné interakci nádorových buněk 
s buňkami kostní dřeně s výsledným 
vznikem převážně osteoblastických, 
ale v menší míře i osteolytických 
kostních lézí. Naopak uvolňováním 
růstových faktorů z aktivovaných 
osteoblastů a osteoklastů dochází ke 
stimulaci růstu nádorových buněk.
 
 Nedílnou součástí péče o pacien-
ty s karcinomem prostaty musí být 
i léčba kostních metastáz s cílem 
- snížení rizika vzniku kostních 
 příhod,
- oddálení vzniku kostní příhody,
- prodloužení a zvýšení kvality 
 života,
- léčba bolesti.

 K dispozici máme různé léčebné 
modality (ortopedicko-chirurgické 
výkony, zevní radioterapie, systémo-
vá aplikace radionuklidů, farmakote-
rapie), ale postupem volby se stává 
aplikace bisfosfonátů. Tyto analoga 
pyrofosfátu dokáží výrazně ovlivnit 
průběh a rozvoj postižení skeletu. Za 
nejúčinnější je v současné době po-
važována kyselina zoledronová, kte-
rá signifi kantně snižuje riziko vzniku 
SRE (o 36 %), oddaluje dobu do vzni-
ku první kostní příhody ve srovnání 
s placebem, prodlužuje dobu přežití 
u pacientů s diseminovaným kar-
cinomem prostaty (o 2,6 měsíců) 
a rovněž prokázala statisticky signifi -
kantní analgetický účinek.

 Z těchto důvodů je kyselina zo-
ledronová jako jediná registrovaná 

Diseminovaný karcinom prostaty – možnosti léčby 
kostního postižení a kvalita života 
MUDr. Vítězslav Vít



pro léčbu metastazujícího karcinomu 
prostaty.

 Kromě vlivu na kostní přestavbu 
inhibicí aktivity osteoblastů a osteo-
klastů a zásahem do adheze nádoro-
vých buněk má kyselina zoledronová 
i některé další protinádorové účinky, 
které byly potvrzeny v preklinických 
studiích: 
- přímý protinádorový 
 účinek – indukce apoptózy 
 nádorových buněk, synergie 
 s jinými protinádorovými agens,
- nepřímý protinádorový 
 účinek – inhibice neoangioge-
 neze, inhibice migrace 
 nádorových buněk, aktivace 
 T-buněk imunitního systému.

 Použití kyseliny zoledronové 
v léčbě metastatického karcinomu 
prostaty je zakotveno v doporuče-
ních řady odborných společností 
(EAU, AUA, NCCN, BAUS etc.) a v do-
poručeních mezinárodních meziobo-
rových panelů odborníků.

 Tato doporučení lze shrnout do 
jednoznačných závěrů:
- kostní metastázy způsobují 
 závažné kostní příhody,
- nové léčebné přístupy a prodlou-
 žené přežití pacientů zvyšují 
 pravděpodobnost vzniku 
 kostní příhody, 
- kostní příhody snižují kvalitu 
 života a zkracují přežití pacienta
- kyselina zoledronová narušuje
 bludný kruh kostní destrukce 
 a vykazuje protinádorovou 
 aktivitu,
- pacienti s metastatickým 
 karcinomem prostaty mají být 
 léčeni kyselinou zoledronovou
 z důvodu prevence vzniku 
 kostních příhod a zvýšení kvality 
 života,

- podání má být zahájeno okamžitě
 po zjištění kostních metastáz,
- terapie vede k významné kontrole
 bolesti při metastatickém 
 onemocnění kostí,
- riziko vzniku SRE je trvalé. 
 Doporučuje se podání 
 bisfosfonátu po dobu 2 let, a to 
 i v případě, že během této doby
 dojde u pacienta k výskytu kostní 
 příhody. Dlouhodobější podání 
 závisí na individuálním zvážení 
 lékaře,
- kyselina zoledronová jako jediná 
 prokázala klinicky významné
 účinky v léčbě kostních metastáz
 u karcinomu prostaty a je jediným
 bisfosfonátem doporučeným 
 napříč spektrem guidelines 
 v indikaci karcinomu prostaty
 metastazujícím do skeletu. 
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Léčba symptomů dolních močových cest (LUTS) u muže 
– co je možné a co racionální?
doc. Mudr. Roman Zachoval, Ph.D. 

9

 Společný výskyt OAB („overac-
tive bladder“) a BHP (benigní hy-
perplazie prostaty) u mužů vede 
k určitým specifi kům léčby OAB 
a k novým pohledům na léčbu 
symptomů dolních močových cest 
(LUTS) u mužů. Cílem této práce je 
přehledně shrnout současný stav 
informací o možnostech léčby OAB 
u mužů, zejména pak při současném 
výskytu OAB i BHP. Pomocí databáze 
Medline byly vyhledány odkazy vzta-
hující se ke klíčovým slovům male 
overactive bladder treatment. Infor-
mace z těchto zdrojů se staly podkla-
dem pro tuto práci.
 Celková prevalence OAB u mužů 
je podle epidemiologických studií 
11 - 16 % a narůstá s věkem. Přes-
tože je prokázáno, že velká část sym-
ptomů OAB u mužů je způsobena hy-
peraktivitou detruzoru, jen malá část 
těchto pacientů je léčena antimuska-
riniky. Muži s OAB bez současného 
výskytu BHP jsou v 56 % případů 
nesprávně léčeni farmakoterapeutiky 
určenými k léčbě BHP.
 Základním kamenem léčby OAB 
je nefarmakologická léčba doplněná 
farmakoterapií, kterou v dnešní době 
představují především antimuskari-
nika.
 Bezpečnost užití antimuskari-
nik u pacientů se současným vý-
skytem OAB a BHP byla prokázana 
v několika studiích. Randomizované, 
kontrolované studie (RTC) prokázaly 
bezpečnost a účinnost antimuska-
rinik u pacientů s OAB a BHP ze-
jména v kombinaci s alfa-blokáto-
ry. Postmikční rezidium u pacientů 
v těchto studiích vzrostlo v průměru 
o 23 ml, průměrná četnost výskytu 
močové retence byla 0,45 = bez sig-
nifi kantního rozdílu mezi pacienty 
léčenými monoterapií, kombinova-
nou terapií či placebem. Kombinace 
alfa-blokátoru a anticholinerika podle 

těchto RTC dosahuje signifi kantně 
lepších výsledků v úlevě symptomů 
OAB a LUTS/BHP než monoterapie. 
Obava lékařů ze zhoršení evakuač-
ních schopností močového měchý-
ře při léčbě OAB antimuskarinikem 
v případě obstrukce dolních močo-
vých cest je všeobecně rozšířená. 
Recentní studie však prokazují bez-
pečnost a účinnost antimuskarinik 
u pacientů s BHP/BOO (bladder out-
let obstruction) zejména v kombinaci 
s alfa-blokátory. Dlouhodobé výsled-
ky rozsáhlých prospektivních rando-
mizovaných studií však zatím nejsou 
k dispozici. Rovněž stratifi kace paci-
entů, kteří mohou profi tovat z mono-
terapie nebo kombinované terapie, 
není dokončena.
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 Mikční dysfunkce nebo správ-
něji – dysfunkce mikce, tedy poru-
cha funkce močení, patří do široké 
problematiky poruch funkce dolních 
močových cest. Rozlišují se dvě hlav-
ní poruchy – porucha jímací funkce 
a porucha vyprazdňovací funkce. 

 Jímací poruchy, kdy pacient 
neudrží dostatečné množství moči 
v močovém měchýři, mohou být 
způsobeny:
- zvýšenou aktivitou močového
 měchýře, 
- onemocněním dolních močových
 cest zánětem, kameny 
 nebo nádorem,
- onemocněním nervového
 zásobení močového měchýře
 nebo poruše svalové aktivity 
 močového měchýře (hyperaktivní 
 močový měchýř),
- sníženou aktivitou svěrače,
- u žen při poklesu pánevních 
 orgánů,
- u obou pohlaví při onemocněních 
 nervového zásobení uretrálního
 svěrače.

 Vyprazdňovací (evakuační) poru-
chy, kdy v měchýři zůstává nevymo-
čený objem moče, mohou být způso-
beny:
- sníženou aktivitou močového 
 měchýře,
- poruchou nervového zásobení 
 močového měchýře,
- poruchou svaloviny močového
 měchýře, která ztratí schopnost 
 stáhnout se a vyprázdnit náplň 
 měchýře, 
- zvýšeným odporem v močové
 trubici.

 Inkontinence moči může být dle 
Mezinárodní společnosti pro kon-
tinenci (International Continence 
Society - ICS) stejně jako ostatní 

dysfunkce dolních močových cest 
(Lower urinary tract dysfunction 
– LUTD) popsaná na úrovni přízna-
ků („symptoms“), nálezů („signs“) 
a urodynamických měření. Na úrov-
ni příznaku je dle ICS inkontinence 
moči defi novaná jako „stížnost na ja-
kýkoliv mimovolný únik moči“. Jed-
ná se o častý a ve svých důsledcích 
závažný medicínský, společenský 
a ekonomický problém, který bo-
hužel stále ještě není dostatečným 
způsobem řešen. Inkontinence moči 
u žen je málo komunikovaná a málo 
diagnostikovaná. Podle Světové zdra-
votnické organizace (WHO) předsta-
vuje inkontinence moči „rozšířený 
zdravotní problém vyskytující se na 
celém světě a pro mnoho osob je 
jedním z posledních tabu medicíny .“ 
 Klasifi kace Mezinárodní společ-
nosti pro kontinenci rozlišuje inkon-
tinenci urgentní, stresovou, refl exní 
a inkontinenci z přetékání (tzv. para-
doxní ischurie).
 Urgentní inkontinence označu-
je únik moče spojený s naléhavým 
nucením na moč. Urgence může být 
motorická, způsobená hyperaktivitou 
detruzoru, nebo senzorická, způ-
sobená hypersenzitivitou receptorů 
detruzoru (např. při nádoru, cystoli-
tiáze, cystitidě).
 Stresová inkontinence je stav 
mimovolného úniku moče při zvýše-
ní nitrobřišního tlaku bez současné 
kontrakce detruzoru, přičemž tento 
stav je možno objektivně prokázat. 
Stresová inkontinence moče je stav 
mimovolného úniku moče spojeného 
s fyzickými aktivitami, jako je běhání, 
skákání, zvedání předmětů, kýchání 
nebo kašlání apod. 
 Stresová inkontinence moče je 
vlastně diagnózou založenou na 
příznacích (symptoms), nálezech
(„signs“) a urodynamických pozo-
rováních. Tzv. “Urodynamic stress 
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incontinence (USI)” je únik moče 
objektivizovatelný při plnící cysto-
metrii vzniklý v důsledku zvýšeného 
nitrobřišního tlaku, ale bez kontrakce 
detruzoru.
 Refl exní inkontinence se objevuje 
u pacientů s patologickým neurolo-
gickým nálezem, kdy inkontinence je 
následkem neurogenně podmíněné 
hyperaktivity detruzoru při absenci 
senzitivity.
 Inkontinence z přetékání (para-
doxní ischurie) je mimovolná ztráta 
moče při přeplněném močovém mě-
chýři.
 V klinické praxi je nejdůležitěj-
ší rozlišit mezi dvěma nejčastěji se 
vyskytujícími se typy inkontinence 
moče: mezi urgentní a stresovou in-
kontinencí. Tomu napomáhá pečlivá 
anamnéza, včetně dotazníků, a uro-
dynamické vyšetření. 
V klinické praxi se ujala klasifi kace 
stresové inkontinence podle Ingel-
manna - Sundberga. 

 Podle této klasifi kace se stresová 
inkontinence rozděluje podle závaž-
nosti do tří stupňů:
 I. stupeň je charakterizovaný 
unikáním moči po kapkách při kaš-
li, smíchu, kýchnutí a při zvedání 
těžkých předmětů. K unikání moče 
dochází jen v situacích spojených 
s poměrně náhlým zvýšením intraab-
dominálního tlaku. Moč odtéká jen 
intermitentně.
 II. stupeň - při něm moč uniká 
v situacích s podstatně mírnějším 
vzestupem intraabdominálního tla-
ku, než tomu je při prvním stupni. 
K úniku moče dochází při běhu, chů-
zi, chůzi po schodech a při lehčí fy-
zické práci.
 III. stupeň - k úniku moče dochá-
zí již při minimálním vzestupu nitro-
břišního tlaku (dokonce i v důsledku 
přenosu tlakových změn při hlubším 

dýchání). Moč odtéká prakticky per-
manentně při pomalé chůzi nebo 
i v klidu ve vzpřímené poloze.

 Inkontinence moče může být 
také jen přechodná, tranzitorní. 
S přechodnou inkontinencí různé-
ho typu se setkáváme např. u stavů 
bezvědomí, při těžké uroinfekci, při 
atrofi cké uretritidě nebo kolpitidě 
a při užívání různých farmak, jako 
jsou např. hypnotika, diuretika, an-
ticholinergika, spasmolytika, anti-
parkinsonika, alfalytika, antagonisté 
kalcia, alfamimetika (dekongesce 
sliznic) atd. Jindy příčiny inkonti-
nence mohou být psychického rázu 
(těžké deprese u starých pacientů, 
demence, nadměrná diuréza endo-
krinologicky, farmakologicky či kar-
diálně indukovaná). Také snížená 
mobilita může narušit mikční režim 
a způsobit dysfunkci dolních močo-
vých cest, projevující se inkontinencí. 
V neposlední řadě se na poruchách 
močení mohou přechodně podílet 
i defekační problémy (zácpa, průjem, 
zánět konečníku, hemoroidy apod.).

Možnosti farmakologické léčby 
hyperaktivního močového měchýře 

 Hyperaktivní měchýř (overactive 
bladder – OAB) je defi nován jako sou-
bor symptomů, které ukazují na mož-
nou poruchu funkce dolních močo-
vých cest. Charakteristickými rysy jsou 
urgence, obvykle doprovázené čas-
tým močením (frekvence), noční mo-
čení (nykturie), v některých případech 
úniky moči (urgentní inkontinence).
 Hyperaktivní močový měchýř mů-
že velmi negativně ovlivnit kvalitu 
života postiženého, zvláště je-li one-
mocnění doprovázeno inkontinencí.
Jen méně než polovina pacientů 
postižených únikem moči se svými 
obtížemi svěří lékaři včas, protože 
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se buďto stydí o problému hovořit, 
nebo považují inkontinenci moči za 
normální součást stárnutí, případ-
ně se ji sami pokoušejí řešit snadno 
dostupnými absorbujícími pomůcka-
mi. O inkontinenci moči se většinou 
uvažuje jako o problému postihují-
cím převážně ženy. Ve skutečnosti 
je poměr výskytu inkontinence u žen 
a mužů zhruba 2:1. Ve vyšších věko-
vých skupinách se rozdíly v prevalen-
ci močové inkontinence dále snižují. 
 I přes pokroky našich znalostí 
o OAB může zůstat etiopatogeneze 
v některých případech nejasná; pak 
se jedná o tzv. idiopatický OAB. Na 
rozdíl od primárního (idiopatické-
ho) hyperaktivního měchýře, vzniká 
sekundární hyperaktivní měchýř na 
podkladě zjistitelné vyvolávající pří-
činy (zánět, cystolitiáza, cizí těleso, 
nádor močového měchýře, intersti-
ciální cystitida, neurogenní poruchy, 
subvezikální obstrukce, radioterapie 
apod.). Základním předpokladem 
úspěšné léčby je správná diagnóza 
a eliminace eventuální vyvolávající 
příčiny. Každá dysfunkce dolních 
močových cest projevující se inkon-
tinencí moče vyžaduje individuální 
diagnostický i terapeutický přístup.

 Cílem terapie OAB je:
•  zvýšení jímavosti močového 
 měchýře,
•  dosažení optimální kontinence
 moči,
•  evakuace močového měchýře 
 bez postmikčního rezidua,
•  zabránění uroinfekci,
•  uchování nebo zlepšení stavu
 funkce ledvin a horních 
 močových cest.

 Podmínkou úspěšné léčby je:
•  adekvátní motivace pacienta,
•  správné posouzení jeho fyzických
 a psychosociálních limitů.

Nejrozšířenější metodou léčby hyper-
aktivního měchýře je farmakoterapie. 
K inhibici kontraktility svalové buňky 
detruzoru lze využít několika cest:
a)  blokádu specifi ckých muskarino-
 vých receptorů tzv. anticholiner-
 giky,
b)  blokádu přísunu kalciových iontů
 do svalové buňky tzv. blokátory
 kalciového kanálu,
c) zvýšení přísunu kaliových iontů
 tzv. otevírači kaliových kanálů, 
d)  intracelulární inhibici svalové
 kontraktility blokádou fosfodies-
 terázy,
e)  stimulaci inhibičního účinku 
 sympatiku podáním
 beta-adrenergních agonistů,
f)  snížení množství aferentních 
 impulzů intravezikálním podáním
 anestetika.

 Nejčastěji používaná farmaka jsou 
ze skupin:
Anticholinergika: 
oxybutynin, propiverin, trospium, 
tolterodin, solifenacin 
Blokátory kalciových kanálů: 
nifedipin
Tricyklická antidepresiva: 
imipramin 
Blokátory fosfodiesterázy 

Budoucí trendy farmakoterapie 

 V současné době jsme svědky 
enormní vědecké aktivity směřující 
k vyvinutí nových možností farma-
kologické léčby hyperaktivního mě-
chýře. Jednou z cest je vývoj nových 
anticholinergik s vysokou receptoro-
vou (M3) a orgánovou selektivitou 
(močový měchýř) ve snaze dosáh-
nout maximální účinnosti při mini-
mální frekvenci nežádoucích účinků. 
V podstatě každý známý receptor, 
který by mohl hrát roli v procesu 
modulace aktivity detruzoru, se stává 
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předmětem intenzivního vědeckého 
zájmu. Nejvíce pozornosti se sou-
střeďuje na antagonisty purinergních 
receptorů, které pravděpodobně hrají 
významnou roli v etiopatogenezi hy-
peraktivity detruzoru v seniu, dále na 
modulátory iontových kanálů, gluta-
min, glycin, vazoaktivní intestinální 
polypeptid (VIP), substanci P a pro-
staglandiny. 

Možnosti farmakologické léčby 
stresové inkontinence moči

K léčbě stresové inkontinence moči 
máme v současnosti k dispozici 
spektrum možností od režimové 
léčby (redukce tělesné hmotnosti, 
kontrola příjmu tekutin, zanechá-
ní kouření apod.) přes rehabilitační 
metody (cvičení svalstva pánevního 
dna, elektrostimulace), farmakotera-
pie, užívání nejrůznějších pomůcek 
(pesary apod.) až po chirurgická ře-
šení tohoto problému.
 Chirurgická léčba je, pokud nejde 
o pacientky s výrazným prolapsem 
pánevních orgánů a výraznou hy-
permobilitou uretry, léčbou poslední 
instance a obvykle k ní přistupujeme 
tehdy, selžou-li pokusy o konzerva-
tivní léčbu.
 Co se týká rehabilitačních metod 
konzervativní léčby, některé práce 
prokazují efekt pánevního cvičení, 
resp. Kegelových cviků. Je třeba roz-
lišit mezi tréninkem měchýře (“blad-
der training”), tj. behaviorální léčbou 
užívanou při urgentní inkontinenci a 
mezi pánevním cvičením („pelvic fl o-
or muscle training - PFMT”). 
 Možnosti farmakologické léčby 
stresové inkontinence moči jsou bo-
hužel také dosti omezené. 

 Hormonální substituční léčba
 Význam estrogenů v léčbě SUI je 
sporný. Přestože se dříve zdálo, že 

existují teoretické předpoklady, které 
by vysvětlily pozitivní efekt estrogenů 
v léčbě stresové inkontinence moči u 
žen, v současné době bylo prokázané, 
že estrogeny léčebný efekt nemají.
  Receptory pro estrogen a pro-
gesteron se nacházejí ve vagině, 
v ureteru, v močovém měchýři 
a v pánevním dnu. Vzhledem k pří-
znivému trofi ckému vlivu estrogenů 
na uretrální epitel, subepiteliální vas-
kularizaci a uretrální a periuretrální 
kolagenní pojivovou tkáň a prokáza-
nému vlivu na zvýšení koncentrace 
α-adrenergních receptorů v hladké 
svalovině uretera a jejich citlivosti 
k adrenergní stimulaci se předpoklá-
dal jejich pozitivní efekt v léčbě stre-
sové inkontinence moči u postme-
nopauzálních žen. V řadě studií bylo 
skutečně prokázáno subjektivní zlep-
šení příznaků SUI, které však mohlo 
být ovlivněno celkovým zlepšením 
kvality života postmenopauzálních 
pacientek při podávané HRT. V rámci 
randomizovaných a kontrolovaných 
klinických studií nebyl prokázán žád-
ný objektivní ani subjektivní přínos 
léčby estrogeny samotnými či kom-
binacemi estrogenů a progesteronů. 
Dalším důvodem hovořícím v nepro-
spěch této léčebné modality jsou ne-
dávné poznatky o zvýšení rizika cévní 
mozkové příhody, srdeční příhody 
a karcinomu prsu a ovaria při dlou-
hodobém užívání estrogenu a pro-
gesteronu. 

 α-adrenergní agonisté
 Receptorový subtyp α1A se podílí 
na kontrakci hladké svaloviny urete-
ra. Stimulace α1A-adrenoreceptorů 
lokalizovaných v hrdle močového 
měchýře a v hladké svalovině uretera 
indukuje kontrakce hladké svaloviny 
jak během plnění, tak při močení. 
Tento účinek zvyšuje uzávěrový tlak 
uretera a brání úniku moči. V otevře-
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ných i v kontrolovaných studiích se 
α-sympatomimetika při stresové in-
kontinenci moči ukázala jako účinná. 
Alfa sympatomimetika zatím nemají 
v léčbě stresové inkontinence moči 
u žen pevné místo. Neselektivní ago-
nisté α-adrenergních receptorů do-
sud užívaní v léčbě SUI, jako např. 
fenylpropanolamin (PPA) nebo mi-
dodrin, bohužel nemají dostatečnou 
selektivitu k uretrálním α1A-adre-
noreceptorům a jejich používání je 
zatíženo řadou nežádoucích účinků; 
mohou zvyšovat krevní tlak, mohou 
způsobovat poruchy spánku, bolest 
hlavy, třes a palpitace, bolesti hlavy 
a chladné končetiny. Při léčbě byly 
zaznamenány vzácné, ale závažné ne-
žádoucí účinky, jako srdeční arytmie, 
hypertenze a úmrtí. Ve snaze omezit 
výskyt nežádoucích účinků u tohoto 
typu léčby byly učiněny pokusy vy-
vinout selektivní α1A sympatomimeti-
ka, zatím ale žádný takový selektivní 
lék není k dispozici. 

 Tricyklická antidepresiva
 V léčbě SUI jsou někdy užívána 
tricyklická antidepresiva, např. imi-
pramin. Imipramin inhibuje zpětné 
vychytávání serotoninu a noradrena-
linu v zakončeních adrenergních ner-
vů, což může zvyšovat kontraktilní 
efekt noradrenalinu na hladkou sva-
lovinu uretera. Účinek imipraminu 
byl potvrzen v některých otevřených 
studiích, nejsou nicméně k dispozici 
žádné kvalitní randomizované kont-
rolované studie. Užívání tricyklických 
antidepresiv je spojeno se suchostí 
v ústech, zácpou, retencí, ortosta-
tickou hypotenzí a pády. Používání 
β-mimetik a β-blokátorů v léčbě 
stresové inkontinence moči je u nás 
raritní záležitostí.

 Inhibitory zpětného vychytávání  
 serotoninu a noradrenalinu
 Nový přípravek speciálně vyvi-
nutý pro farmakologickou léčbu 
stresové inkontinence moči u žen. 
Jedná se o duloxetin, selektivní du-
ální inhibitor re-uptake serotoninu 
a noradrenalinu. Jeho vývoj byl za-
ložen na nedávno učiněných poznat-
cích v oblasti neurologie týkajících 
se nervového řízení funkce dolních 
močových cest. Účinnost duloxetinu 
v léčbě stresové inkontinence moči 
u žen je vysvětlována inhibicí zpět-
ného vychytávání, a tedy zvýšením 
hladin serotoninu a noradrenalinu 
v párovém Onufově jádře nacházejí-
cím se v sakrální míše. 
 Serotonin a noradrenalin zde hrají 
roli modulátorů aktivity motoneuro-
nů inervujících prostřednictvím pu-
dendálního nervu příčně pruhovaný 
svěrač uretera. Ve studiích na zvířa-
tech vede zvýšení hladin serotoninu 
a noradrenalinu v sakrální míše ke 
zvýšení tonu uretera zesílenou sti-
mulací příčně pruhovaného svalstva 
svěrače uretera pudendálními nervy, 
který se projevuje pouze během plní-
cí fáze mikčního cyklu.Podobný me-
chanismus účinku je předpokládán 
i u žen.
 Modulační efekt serotoninu a no- 
radrenalinu na aktivitu motoneuro-
nů v Onufově jádře se však může 
uplatnit pouze za přítomnosti dalšího 
neurotransmiteru – glutamátu. Ten 
je v Onufově jádře přítomen po celou 
dobu fáze shromažďování moči, ale 
není přítomen při vyprazdňovací fázi 
mikčního cyklu. Proto duloxetin zesi-
luje tonus příčně pruhovaného svě-
rače uretera pouze v průběhu plnící 
fáze mikčního cyklu a jeho účinek 
neinterferuje s normálním průběhem 
mikce. Nezpůsobuje tedy retenci ani 
jiné poruchy vyprazdňování moči. 
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 Duloxetin je po perorálním podání 
dobře vstřebáván, maximálních plaz-
matických hladin Cmax je obvykle 
dosahováno za 6 hod. po užití na-
lačno. Užití s jídlem prodlužuje dobu 
absorpce z 6 na 10 hodin a o cca 
11 % snižuje rozsah absorpce. 
V plazmě je duloxetin přibližně 
z 96 % vázán na plazmatické protei-
ny, je široce distribuován do tkání 
a extenzívně metabolizován oxidač-
ními a konjugačními enzymy. Cir-
kulující metabolity jsou považovány 
za farmakologicky inaktivní a jsou 
vylučovány převážně močí. Eliminač-
ní poločas duloxetinu je průměrně 
12 hodin. 
 Lze jen uvítat, že snad v dohledné 
době bude i u nás k dispozici nová 
a mechanismem svého účinku zcela 
inovativní možnost farmakologické 
léčby, která rozšíří poměrně limito-
vané možnosti konzervativní léčby 
tohoto onemocnění.
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 McVary v roce 2006 popsal čtyři 
možné patofyziologické mechanizmy 
vztahu LUTS a ED. Je to 1. teorie NO 
– syntetázy, kdy snížené množství 
neuronů obsahujících NO – synte-
tázu v prostatě, močovém měchýři 
a ureteru u pacientů se subvezikální 
obstrukcí. Nedostatek NO nebo ab-
sence proteinkinázy G se podílí i na 
ED. Druhou teorií je hypotéza auto-
nomní hyperaktivity a metabolické-
ho syndromu: hyperplazie prostaty 
(BHP) může být součástí metabolic-
kého syndromu spolu s kardiovas-
kulárními onemocněními (arteriální 
hypertenze, ICHS) či cukrovkou, 
což jsou známé a jednoznačně rizi-
kové faktory ED. Ty jsou spojeny se 
zvýšenou aktivitou sympatiku, která 
potom hraje roli v patogenezi LUTS/
BPH a ED. Třetí hypotéza se týká akti-
vace Rho-kinázy/endotelinu. Při zvý-
šené aktivitě Rho-kinázy dochází ke 
zvýšené senzitivitě na kalciové ionty 
v hladké svalovině prostaty, detruzo-
ru (LUTS), kavernózních těles (ED) 
a také tepen (arteriální hypertenze). 
Na ně pak působí (kromě noradre-
nalinu) také např. endotelin-1, an-
giotenzin II a další vazokonstrikční 
faktory a mají za následek výše uve-
dená onemocnění. Čtvrtou teorií pa-
togeneze vzájemného vztahu LUTS 
a BPH je podíl pánevní ateroskleró-
zy. Ta je také možným společným 
patogenetickým faktorem vzniku 
LUTS a sexuální dysfunkce. Pochopit 
celý mechanizmus závislosti LUTS 
a sexuálních dysfunkcí bude ovšem 
předmětem ještě dlouhého bádání.

 V praxi na souvislost LUTS a ED 
upozorňují mnozí autoři, s rozdíl-
ným důrazem na jednotlivé aspekty 
symptomů dolních močových cest: 
jímací či vyprazdňovací schopnosti 
detruzoru a nykturie. Velký soubor 
mužů vyšetřili Ponholzer a kol. v ob-

 Příznaky dolních močových cest 
(LUTS), a to nejen ty, které jsou 
způsobeny subvezikální obstrukcí 
při hyperplazií prostaty, jsou velmi 
často u mužů vyššího věku doprová-
zeny sexuální dysfunkcí (SD) různé-
ho typu. Obě situace jsou v reálném 
životě mužů velmi nepříjemné a sni-
žují jeho kvalitu. Je zřejmé, že jímací 
i vyprazdňovací schopnost močo-
vého měchýře je závislá na mnoha 
okolnostech a také sexuální poruchy 
– zvláště erektilní dysfunkce (ED) 
– přímo souvisejí s věkem, případ-
ným kardiovaskulárním onemoc-
něním, diabetem nebo depresemi. 
Ačkoli průkaz přímého vztahu LUTS 
a SD je kontroverzní, některá pozo-
rování popisují zlepšení LUTS, které 
následovalo po léčbě SD a naopak. 
Nejsledovanějším typem SD bývá 
porucha erekce, ale je popisováno 
i zvyšující se riziko ejakulatorní dys-
funkce při těžších stupních LUTS. 
Nemalou měrou se naopak na vzniku 
sexuálních dysfunkcí podílejí i lékaři 
v rámci invazivní léčby subvezikální 
obstrukce.

 Jednoznačný mechanizmus, kte-
rý by byl zodpovědný za růst SD 
u mužů s LUTS, není dodnes zcela 
jasný. Svůj vliv by mohla mít na-
růstající noradrenalinová aktivita 
spojená s obstrukční mikcí – může 
interferovat s mechanizmem erekce 
či ejakulace. Tyto změny mohou vést 
ke zvýšené vazokonstrikci a následně 
ke strukturálním změnám kavernóz-
ních těles. Nelze opomenout ani ana-
tomické změny způsobené hyperpla-
zií prostaty, která ovlivňuje lokálním 
útlakem nervy či cévní zásobení. Je 
třeba vzít v úvahu i psychologické 
faktory, protože časté stresové situa-
ce při problémech s močením rovněž 
mohou nepříznivě ovlivnit sexuální 
život mužů. 

Sexuální dysfunkce, stárnoucí muž a symptomy dolních 
močových cest – co je příčina a co následek, kdy a jak je léčit? 
MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU
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lasti Vídně. Jednalo se o 2858 mužů 
mezi 20 a 80 roky. Prevalence a stu-
peň LUTS se statisticky významně 
zvyšovaly se vzrůstajícím věkem. 
Byla zastižena přímá korelace mezi 
stupněm LUTS a hodnotou dotaz-
níku IIEF-5. Uzavírají, že problémy 
s močením jsou nezávislým, statis-
ticky významným rizikovým faktorem 
pro vznik poruch erekce. Obdobně 
i při sledování velkého souboru mužů 
v Německu byla prevalence LUTS 
u mužů s ED 72 % oproti 38 % 
mužů, kteří poruchou erekce netrpěli. 
V České republice se podrobně to-
muto tématu věnují olomoučtí autoři 
v rámci sledování KAPROS a potvr-
zují výše uvedené údaje. 

 Několik autorů se zaměřilo přímo 
na symptomy hyperaktivního měchý-
ře (OAB) a poruchy erekce. Ve studii 
EPIC bylo zjištěno, že příznaky OAB 
jsou významně spojeny se zvýšenou 
prevalencí ED, snížením sexuální ak-
tivity a uspokojení ze sexu. Japonští 
autoři se zaměřili na možnost ko-
relace mezi typem LUTS a hladina-
mi hormonů u mužů. Při univariate 
analýze se jevila závislost tíže jíma-
cích symptomů a věku, hladiny PSA, 
dihydroepiandrosteronsulfátu (DHE-
A-S) a volného testosteronu v séru. 
V multivariate analýze to však byla 
jen závislost jímacích příznaků na 
věku. V podskupině mužů ve věku 
65 - 82 let byla významná závislost 
jímacích symptomů a hladiny DHE-
A-S v séru a celkového skóre IPSS 
dotazníku.

 Ukazuje se tedy, že je nanejvýš 
vhodné brát v úvahu nárůst počtu 
mužských pacientů s kombinací pro-
jevů LUTS/ OAB a SD. V rámci dia-
gnostiky LUTS je potřeba vyhledat 
muže, kteří příznaky hyperaktivity 
nepovažují za závažné, ev. je považují 

za nutné zlo při hyperplazii prostaty 
nebo zvyšujícím se věku. Známým 
faktem je to, že symptomy OAB, 
přestože jsou způsobeny subvezikál-
ní obstrukcí, reagují na monoterapii 
alfa-lytiky jen nepatrně. 

 Pro všechny zdravotnické systé-
my je při léčbě LUTS a OAB velice 
důležitou otázka fi nanční. Náklady na 
léčbu symptomů OAB jsou značné, 
a proto je nutné, aby byla co neje-
fektivnější. Je vhodné vybrat, po dů-
kladném vyšetření příčin LUTS, od-
povídající léčebný režim a lék, který 
bude nejlépe splňovat cíle a pacien-
tova očekávání. Pokud je kombinace 
léčby alfa-lytiky a inhibitory 5alfa-re-
duktázy obecně přijímanou formou 
terarapie u subvezikální obstrukce, 
pak kombinovaná terapie alfa-lytiky 
a anticholinergiky je nadále otázkou 
hojně diskutovanou. 

 A protože je zřejmé, že spolu 
s příznaky LUTS postihuje většinu 
mužů v urologické péči také sexu-
ální dysfunkce, resp. erektilní dys-
funkce, přichází v úvahu optimali-
zace léčby (optimalizace = proces 
výběru nejlepší varianty z množství 
možných jevů). Podle této defi nice 
by léčba měla být jasná a maximál-
ně efektivní. Ke kýženému výsledku 
by se měl pacient (i lékař) dostat bez 
zbytečného stresu a časové ztráty. 
Ke kombinované léčbě patří tedy 
i podávání inhibitorů fosfodiesterázy 
5. typu (iPDE5), které mají vliv na to-
pořivou tkáň penisu, ale také, zdá se, 
relaxační vliv na hladkou svalovinu 
detruzoru. Nadějně v této souvislosti 
vyznívají závěry prací, kdy se ukazuje 
nepopíratelný pozitivní vliv této léko-
vé skupiny na symptomy OAB/LUTS 
nejen na zvířatech, ale i v humánních 
klinických studiích. 

Sexuální dysfunkce, stárnoucí muž a symptomy dolních 
močových cest – co je příčina a co následek, kdy a jak je léčit? 
MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU
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Kombinovaná farmakologická léčba v urologii – ekonomické 
aspekty a kvalita života. Kam až můžeme zajít?
as. MUDr. Ivan Anděl

medikamentózní léčbu, ale klesají 
v oblasti menší potřeby operační-
ho řešení a komplikací v souvislosti 
s močovou retencí. Finanční úsporu 
může přinést přechodné vysazení 
alfablokátoru, nedojde-li u pacienta 
ke zhoršení symptomového skóre. 

 Další léčebnou možností u pacien-
tů s LUTS/BPH ke zmírnění urgentní 
mikce je současné podávání alfablo-
kátoru a anticholinergního preparátu, 
který snižuje zvýšenou kontraktilitu 
detrusoru močového měchýře, jež se 
při subvezikální obstrukci vyvíjí a pa-
cienty značně obtěžuje nejen impera-
tivním nucením na močení, ale často 
i močovou inkontinencí. Tato léčba 
může být zavedena u pacientů s pře-
vahou iritačních močových příznaků 
po řádném urologickém vyšetření 
a při pečlivém sledování urologem 
(reziduální moč může účinkem anti-
cholinergní terapie narůstat).
 
 Ve stadiu experimentu (probí-
hají studie) je nová možnost přidat 
k dosud používaným prostatotropním 
preparátům lék ze skupiny blokátorů 
fosfodiesterázy 5 (sildenafi l, tadalafi l, 
vardenafi l), u kterých byl prokázán, 
kromě efektu na erektilní dysfunkci, 
také účinek na LUTS. Jejich dlou-
hodobé, každodenní podávání je již 
např. u tadalafi lu ve studiích ověře-
no. Tento typ kombinované léčby by 
umožnil současně příznivě ovlivnit 
erektilní dysfunkci a LUTS, neboť, 
jak je již prokázáno (studie MSAM-7, 
2003), jsou LUTS nezávislým riziko-
vým faktorem pro sexuální dysfunkci.
 
 Preskripční omezení našeho po-
jistného systému naopak nedovoluje 
hradit kombinaci alfablokátoru a fy-
topreprátu v léčbě BPH.

  Kombinovaná medikamentózní 
léčba přináší na jedné straně zvýšení 
léčebného efektu a na straně druhé 
nárůst nežádoucích účinků a vyš-
ší fi nanční náklady. Pacient a lékař 
musí zvážit celkový přínos („benefi t 
risc ratio“). Dnešní medicína vychází 
z poznatků založených na důkazech 
(EBM) a kombinovaná urologická 
farmakoterapie je na takových zákla-
dech postavena.

 Závěry studie MTOPS v r. 2004 
ukázaly, že kombinovaná léčba pří-
znaků dolních močových cest (low 
urinary tract symptoms – LUTS), způ-
sobených benigní hyperplazií pro-
staty (BPH), je efektivně ovlivnitelná 
současným podáváním alfablokátoru 
a blokátoru 5-alfa reduktázy (doxazo-
sin a fi nasterid). Tato léčba snížila ve 
studii výskyt akutní močové retence 
o 79 % vůči placebu a kombinovaná 
léčba byla také účinnější než mono-
terapie doxazosinem (33 %) anebo 
fi nasteridem v monoterapii (67 %). 
Potřeba invazivní léčby (operace) se 
snížila u kombinace o 69% (u doxa-
zosinu o 8 %, u fi nasteridu o 64 %). 
Také celková progrese BPH se snížila 
u kombinované terapie o 67 % (u mo-
noterapie doxazosinem o 39 %, resp. 
u fi nastaridu o 34 %). Tento efekt 
přetrvával i po 5 letech užívání léků. 
Léčebný přínos je provázen vyšším 
výskytem nežádoucích účinků (v pře-
počtu na 100 pacientských roků je 
výskyt snížení libida 5,6; závrativosti 
5,9; abnormální ejakulace 3,4). Po 
roce léčby se snižuje pokles libida 
na úroveň placeba. Ke kombinované 
terapii by byli indikováni poučení pa-
cienti (s prostatou větší než 30 g či 
PSA vyšším než 1,5 ng/ml), kteří mají 
zájem při dlouhodobé léčbě o snížení 
rizika progrese BPH a akceptují mír-
ně vyšší výskyt nežádoucích účinků. 
Ekonomicky jsou náklady vyšší na 
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 U karcinomu prostaty se s kom-
binovanou medikamentózní léčbou 
setkáváme při nasazení léčby LHRH 
analogy (nahrazují operační obou-
strannou orchiektomii), kdy ke zmír-
nění „fl are up“ fenoménu je týden 
před podáním LHRH analoga užíván 
antiandrogen a jeho podávání pokra-
čuje ještě 3 - 4 týdny spolu s LHRH 
analogem. V současnosti se již do 
klinické praxe dostávají LHRH blo-
kátory, u nichž se zmíněný fenomén 
zhoršení symptomů neobjevuje.

 U pacientů s hormonálně re-
frakterním karcinomem prostaty je 
pacient převeden na chemoterapii 
a hormonální terapie antiandrogeny 
je ukončena. 

Kombinovaná farmakologická léčba v urologii – ekonomické 
aspekty a kvalita života. Kam až můžeme zajít?
as. MUDr. Ivan Anděl
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Dalibor Pacík, narozen 15. srpna 1955 v Brně.

1991 – současnost Přednosta Urologické kliniky FN Brno, LF MU
1989 – 1990       Zástupce přednosty Urologické kliniky pro školství, vědu a výzkum
1988 – 1990               Odborný asistent Urologické kliniky Lékařské fakulty UJEP
1987 – 1988               Samostatně pracující lékař Urologické kliniky FN u sv. Anny
1980 – 1987               Sekundární lékař Urologické kliniky FN u sv. Anny
1984                           Specializační atestace z urologie I. stupně 
1987                           Specializační atestace z urologie II. stupně
2007                           Specializační euroatestace z andrologie
2008                           Specializační euroatestace z onkologie v urologii                           
2003                          Na základě absolvovaného jmenovacího řízení na Lékařské fakultě MU                              
                                  jmenován prezidentem ČR profesorem urologie
2000                          Obhájil disertaci na Lékařské fakultě MU a udělen titul kandidáta 
                                  lékařských věd „CSc.“    
1995                          Na základě habilitačního řízení jmenován rektorem Masarykovy 
                                  univerzity docentem urologie

Absolvoval následující odborné stáže a vzdělávací pobyty:
– 1990 Fellowship Program on Endourology and ESWL, Indianapolis, USA
– 1992 International Scholarship Program Cleveland Clinic Foundation, Cleveland, USA
– 1993 International Academic Exchange Program European Association 
 of Urology – American Urological Association, Baltimore, Indianapolis, San Antonio, 
 Los Angeles, USA
– 1996 Edukační program Radical Prostatectomy, Johns Hopkins University, Baltimore, USA
– 1997 Edukační program Prosthetic Urology, Arkansas University, Forth Smith, USA
– 1999 Edukační program Operative Andrology, Baylor College of Medicine, Houston, USA
– 2001 Edukační program Implantation Spinal Cord Stimulators, Bad Wildungen, SRN
– 2006 Visiting Professor, Department of Urology, Johns Hopkins University, Baltimore, USA

Publikoval více než 200 prací in extenso, přednesl více než 350 přednášek na odborných 
fórech, jeho práce jsou citovány ve více než 60 zahraničních i domácích pracích dle SCI. 
Předsedal odborným sekcím na mnoha kongresech a odborných setkáních doma, ale 
i v zahraničí (New York, Cleveland, Montreal, Sao Paolo, Bangkok, Bombaj, Janov, 
Amsterodam, Rhodos, Shanghaj, Cancun).

V roce 1991 (a poté v následujících volbách opakovaně) byl zvolen členem výboru České 
urologické společnosti (ČUS), kterým byl nepřerušovaně do roku 2008 (v období 1999 – 2002 jako místopředseda ČUS, v obdo-
bí 2002 – 2005 jako pokladník ČUS, v období 2005 - 2008 jako předseda Revizní komise ČUS). Od roku 1998 je členem Katedry 
urologie IPVZ, Praha a členem a předsedou zkušební komise specializačních zkoušek oboru urologie. V letech 1996 - 2001 
členem UroOncology Group European Association of Urology a spoluautor evropských Guidelines on Prostatic Cancer.

Od roku 2000 byl jmenován soudním znalcem. Je členem zkušební komise pro SZK předmětu chirurgie a členem oborové rady 
chirurgie při LF MU.

Je členem redakční rady časopisu Česká urologie, Současná klinická praxe a šéfredaktorem časopisu Urologické listy.

Životopisy

prof. MUDr. Dalibor Pacík, CSc. 
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přednosta Urologické kliniky LFUP a FN Olomouc

 Narozen v Olomouci, kde studoval lékařskou fakultu Univerzity Palackého. Po promoci nastoupil na Urologické oddělení UVN 
Praha Střešovice, po atestaci pracuje na Urologické klinice FN Olomouc. Od roku 2006 ve funkci přednosty kliniky.
 Svou vědeckou činnost zaměřil na moderní miniinvazivní přístupy v urologické operativní laparoskopii, na robotickou chirurgii 
a problematiku diagnostiky a léčby karcinomu prostaty. 
 Absolvoval četné zahraniční pobyty (Zurich, Graz, Berlin, Leeds, Kodaň, Uppsala, Tuebingen, Linz, Lipsko). 
 Hlavní autor monografi e: Základy urologické andrologie, Vydavatelství Galén, 2003
 1. místo za vědeckou monografi  i v roce 2003 České urologické společnosti
 Spoluautor monografi e: Miniinvazivní chirurgie 1996
 Autor 56 původních vědeckých publikací, 8 publikací v časopise s impakt faktorem, 16 citačních ohlasů dle SCI, 172 předná-
šek, 97 abstrakt v časopisech.

Vzdělání:
1993  ukončení studia na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze
1995   specializace v oboru urologie prvního stupně
1999   specializace v oboru urologie druhého stupně
2002   obhajoba Ph.D. na téma: Dysfunkce dolních močových cest u pacientů s roztroušenou sklerózou
2005   obhajoba habilitační práce na téma: Causae mortis v urologii
Praxe v oboru:
1. 7. 1993 - 30. 11. 1996  - Urologická klinika 2. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Motol, 
       Univerzita Karlova, Praha - sekundární lékař
1. 12. 1996 - 31. 3. 2006  - Urologická klinika 3. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 
       Univerzita Karlova, Praha - školský zástupce přednosty
1. 4. 2006 - dosud  - Urologické oddělení Fakultní Thomayerova nemocnice - primář
Zahraniční stáže:
1990 - 1991  Oddělení patologie, Wetzlar, SRN
1998 - 1999  Urologické oddělení, Vesoul, Francie
Znalost cizích jazyků:
angličtina státní jazyková zkouška v roce 2003
němčina  státní jazyková zkouška v roce 1992
francouština hovorově
ruština  hovorově
Členství a funkce v odborných společnostech:
1993  Česká urologická společnost
   2002: člen výboru Sekce urodynamiky, neurourologie a urogynekologie ČUS
   2004: předseda výboru Sekce urodynamiky, neurourologie a urogynekologie ČUS
1996  Česká urogynekologická společnost
1997  European Urological Association
2005  International Continence Society
2006  International Urogynecological Association
2006  Česká onkologická společnost
2007  American Urological Association
2007  Česká transplantační společnost
2008  Société Internationale d´Urologie

doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D. 

doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. 



22

Urologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Promoce:  
1994   1. LF UK Praha 
Pracovní zařazení: 
1994 - 2003 sekundární lékař Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze
2003 - 2009 vedoucí lékař JIP
2009  vedoucí lékař ambulance
2003   odb. asist. Urologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze
Kvalifi kace
1997   specializace urologie – atestace I. stupně
2001   specializace urologie – atestace II. stupně 
2000 - 2008  postgraduální doktorandské studium – 1. LF UK Praha, obor Experimentální chirurgie, Ph.D.
leden 2001  odborná stáž, Urologická klinika Technické univerzity, Drážďany, Německo
2002    EBU Examination in Urology – písemný test
2005    FEBU – ústní zkouška (Fellow of European Board of Urology)
Členství v odborných společnostech 
1994  Česká urologická společnost ČLS JEP - sekce andrologická a urodynamická 
2002  European Association of Urology
               Česká urogynekologická společnost
2006  International Society of Andrology
             Société Internationale D´Urologie
   European Society for the Study of Interstitial Cystitis
   International Medical Advisory Board IICPN (International Interstitial Cystitis Patient Network Foundation)
Oblasti odborného zájmu
   andrologie – erektilní dysfunkce, mužská infertilita
   urodynamika – inkontinence moči
   chronická pánevní bolest -  intersticiální cystitida
   urologická operativa
Vědecká a publikační činnost
   aktivní účast na domácích i zahraničních odborných kongresech
   hlavní řešitel 1 grantu IGA ČR
   spoluřešitel 2 grantů IGA ČR
   spoluautor 2 monografi í
   autor 6 kapitol ve 4 monografi ích
   autor a spoluautor odborných článků v českých i zahraničních časopisech

MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., FEBU
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Je přednostou Urologické kliniky 1. LF UK a VFN Praha, vedoucím Katedry urologie IPVZ a proděkanem pro klinickou pedagogiku 
a doktorandské studium na 1. LF UK v Praze. Má atestaci I. a II. stupně z urologie. Předsedá komisím pro atestace z urologie, je 
editorem koncepce otázek pro atestace v oboru urologie v ČR (dle European Board of Urology). Je autorem nebo spoluautorem 
několika učebních textů a výukových TV programů pro pregraduální i popromoční vzdělávání, opakovaně byl oponentem habi-
litačních a dizertačních prací českých i slovenských kolegů, řešitelem a spoluřešitelem několika grantových úkolů IGA MZ ČR, 
školitelem doktorandů v kombinovaném PGS, autorem české monografi e o intersticiální cystitidě a řady kapitol v několika domá-
cích i zahraničních monografi ích. Publikoval přes 230 prací, z toho 68 původních, přednesl více než 115 přednášek (polovinu jako 
tzv. invited speaker v zahraničí), má více než cca 120 citačních ohlasů. Absolvoval stáže na některých zahraničních urologických 
klinikách se školením v urodynamických laboratořích, na neurologických jednotkách a se školením v nových operačních tech-
nikách. Je členem České urologické společnosti (ČUS) ČLS J. E. Purkyně a od r. 1993 do roku 2008 byl jejím prezidentem. Je 
čestným členem Slovenské urologické společnosti, Gruzínské urologické společnosti, členem International Continence Society 
(ICS), byl předsedou jejího vědeckého výboru v r. 1994, je členem výboru pro konzultace WHO-ICS ohledně inkontinence moče 
u mužů. Je členem European Association of Urology, členem EAU Guidelines Offi ce pro doporučené postupy v urologii v Evropě, 
členem lektorského týmu a Výboru European School of Urology, byl v letech 2000 – 2008 národním delegátem European Board of 
Urology (EBU), od r. 2006 do r. 2008 byl zvoleným Sekretářem EBU. Členem American Urological Association (AUA) od r. 1994, 
v r. 1999 spoluorganizátor zasedání Newyorské sekce AUA v Praze. Předseda IncoFORUM ČR od r. 1999. Je členem redakční rady 
a recenzentem časopisu Česká urologie, Urologické listy, dříve též International Urology and Nephrology, editor české verze Edice 
AUA Update Series/Postgraduální Medicína. Členem pracovní skupiny VR MZ ČR, oponent projektů IGA MZ ČR, člen a zpravodaj 
Ústřední znalecké komise MZ ČR a územní znalecké komise ČLK, oponent projektů GA UK, člen oborové komise pro urologii 
v ČLK. Několikrát obdržel ceny ČUS ČLS JEP za nejlepší publikace roku. Jeho chirurgickým zaměřením jsou zejména operace 
urologických nádorů a rekonstrukční operace, vč. např. operací pro inkontinenci moče. 

Narozen 13.4.1958 v Brně
Národnost česká, ženatý, 2 děti

Odborná specializace:
1985 - ukončil LF UJEP -  obor všeobecné lékařství
1989 - specializace v oboru urologie prvního stupně – IDVPZ Praha
2003 – specializace v oboru klinická onkologie - IDVPZ Praha

Pracovní zařazení:
samostatně pracující lékař – vedoucí lékař oddělení UK FN Brno
vedoucí lékař onkologické poradny UK FN Brno
odborný asistent LF MU Brno

Členství v odborných společnostech:
Česká lékařská společnost J.E.Purkyně
Česká urologická společnost
Česká onkologická společnost
European Association of Urology (EAU)

Adresa pracoviště:
Urologická klinika FN Brno, Jihlavská 20, 62500 Brno
vvit@fnbrno.cz

prof. MUDr. Tomáš Hanuš, DrSc. 

MUDr. Vítězslav Vít



Urologické oddělení, Baťova nemocnice Zlín

 Narodil se 12. 1. 1954. V letech 1969 - 1973 studoval na Gymnáziu ve Zlíně. Po maturitě a po složení přijímacích zkoušek byl 
v r. 1973 přijat na Lékařskou fakultu UJEP v Brně, kterou ukončil promocí v červnu 1979. Ve stejném roce nastoupil na Urologické 
oddělení ve zlínské nemocnici a po měsíci pak na roční prezenční vojenskou službu v Kutné Hoře. 
 Po jejím absolvování se vrátil na zlínské urologické oddělení, kde byl zařazen do specializační přípravy v oboru urologie. Pod 
vedením prim. Dr. Calábka jako školitele se připravoval ke specializační atestaci. Přednášel na celostátních urologických konferen-
cích a sympóziích regionálního spolku lékařů. Stal se členem České urologické společnosti ČLS JEP. 
 V r. 1984 úspěšně složil atestaci I. st. z urologie na Urologické klinice profesora Hradce v Praze. Následně byl zařazen do 
specializační přípravy pro druhou atestaci. Tu vykonal v r. 1989 opět na pražské urologické klinice.
 Připravil a přednesl přednášky na celostátních urologických akcích a řadě regionálních seminářů urologů, gynekologů a prak-
tických lékařů. Dále publikoval články v časopise Urologické listy a je členem redakční rady tohoto časopisu. 
 Je členem Českého výboru IPHC (International Prostate Health Council). Pravidelně se účastní celostátních výročních urolo-
gických konferencí a také zahraničních konferencí European Association of Urology (EAU) a American Urological Association. Je 
řádným členem EAU a Mezinárodní andrologické společnosti. V r. 1994 absolvoval kurz EAU v Holandsku. V rámci své klinické 
praxe spolupracoval na několika mezinárodních studiích. Dlouhodobě věnuje svůj zájem několika oblastem urologie, kterými jsou: 
endourologie, urolitiáza (její diagnostika a moderní miniinvazivní léčebné postupy), uroonkologie, benigní hyperplazie prostaty 
a andrologie. Těmto tématům jsou též věnovány jeho přednášky a publikační činnost.

as. MUDr. Ivan Anděl 
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doc. MUDr. Vladimír Študent, Ph.D., 2009

MUDr. Vítězslav Vít, 2009
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