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1. ÚVOD
Močová inkontinence má daleko vyšší
prevalenci u žen než u mužů. S přibývajícím věkem dochází k signifikantnímu
zvýšení incidence tohoto onemocnění.

2. DIAGNOSTIKA
První návštěva lékaře by měla zahrnovat
základní diagnostické testy, fyzikální
vyšetření a pečlivé zhodnocení pacientovy
anamnézy. Tato vyšetření mají lékaři vždy
k dispozici.
Speciální diagnostické vyšetření a subspecifická léčba mohou být indikovány
v případě, že přesné stanovení diagnózy
vyžaduje další testy (složitější případy, jako
je například neuropatický močový měchýř)
nebo v případě selhání počáteční léčby.
Z praktických důvodů jsme tyto guidelines rozdělili do jednotlivých sekcí podle
cílové populace pacientů (ženy, muži, pacienti s neuropatickým močovým měchýřem, starší pacienti a děti). Každý algoritmus je sestaven chronologicky a zahrnuje
následující části:
1. hodnocení pacientovy anamnézy
a symptomů
2. klinické hodnocení symptomů a poruch
3. identifikace onemocnění a dalších patofyziologií
4. terapeutické možnosti rozdělené na
počáteční a specializovanou léčbu
Dotazníky zjišťující symptom skóre
a kvalitu života je vhodné z důvodu
výzkumných účelů a možnosti srovnání
výsledků standardizovat. Validovaný
dotazník ICIQ-SF, sestavený International
Consultation on Incontinence, představuje
dobrý kompromis mezi vědeckými nároky
a praktickým užitím. Tento dotazník je tedy
doporučován pro vyšetřování pacientů
postižených močovou inkontinencí (schéma 1).
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3. ŘEŠENÍ

Speciální léčba močové inkontinence
u mužů (schéma 5).

3.1 Řešení močové inkontinence u žen
Počáteční řešení močové inkontinence
u žen (schéma 2).
Zavedení duloxetinu – inhibitoru
vyváženého zpětného vychytávání serotoninu – a norepinefrinu obohatilo možnosti
konzervativní léčby inkontinence u žen.
Aplikace duloxetinu je účinná zejména
v kombinaci s posilováním pánevního
dna.
U pacientek se smíšenou inkontinencí
se doporučuje léčit nejprve predominantní
stav.
Speciální léčba je nezbytná u žen
s komplikovanou anamnézou, jejichž PVR
přesahuje 10 % kapacity močového
měchýře. Péči specialisty dále vyžadují
pacientky se signifikantním prolapsem
pánevních orgánů a/nebo pacientky,
u nichž selhala počáteční léčba.
Speciální léčba močové inkontinence
u žen (schéma 3).
Motorickou nutkavost (nadměrná aktivita detruzoru) a senzorickou nutkavost
(hypersenzitivita močového měchýře) lze
u pacientek se symptomy nasvědčujícími
nutkavé inkontinenci rozlišit pouze pomocí
cystometrie.
V nedávné době prováděné studie
prokazují slibný účinek injekce toxinu botulinu do detruzoru při léčbě nutkavé inkontinence. Vzhledem k tomu, že aplikace botulotoxinu nebyla pro tento druh léčby
schválena, provádí se pouze ve specializovaných centrech.
3.2 Řešení močové inkontinence u mužů
Počáteční řešení močové inkontinence
u mužů (schéma 4).

3.3 Řešení neurogenní močové
inkontinence
Počáteční řešení neurogenní močové
inkontinence (schéma 6).
V případě selhání počáteční empirické
léčby je ve všech případech neurogenní
inkontinence indikována speciální léčba.
Speciální léčba neurogenní močové inkontinence (schéma 7).
3.4 Řešení močové inkontinence u
invalidních starších lidí nebo starších lidí
v horším zdravotním stavu
Řešení močové inkontinence u invalidních
starších lidí nebo starších lidí v horším
zdravotním stavu (schéma 8).
Vzhledem k tomu, že invalidní pacienti
jsou obvykle v celkově špatném zdravotním stavu, nemusí být vhodnými kandidáty pro primární léčbu. V tomto případě –
nebo v případě selhání pokusů počáteční
léčby – se pro dosažení contained + dependent kontinence doporučuje vyšetření
pacienta specialistou a modifikace léčebných metod.
Speciální léčbu močové inkontinence
u invalidních pacientů je třeba řešit individuálně, neboť závisí na zdravotním stavu
konkrétního pacienta.
3.5 Řešení močové inkontinence u dětí
Počáteční řešení močové inkontinence u
dětí (schéma 9).
Postmikční reziduální moč (PVR) představuje významný diagnostický parametr,
který by měl být hodnocen u pacientů
s komplikovanou anamnézou.
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V případě selhání jakéhokoliv typu
počáteční léčby je nutné přistoupit ke
speciální léčbě.
Jakýkoliv typ komplikované močové
inkontinence vyžaduje před zahájením
speciální léčby další urodynamické
vyšetření a nové hodnocení PVR, neboť
mnoho léčebných strategií závisí na
správném stanovení diagnózy. Léčebné
postupy obvykle musejí být individualizovány u jednotlivých pacientů.
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Speciální léčba močové inkontinence
u dětí (schéma 10).

4. ZÁVĚR
Vzhledem k tomu, že v evropských státech
je pomoc specialistů v oboru urologie
obvykle snadno dosažitelná, není nutné
jejich péči omezovat pouze na oblast specializované léčby. Přestože někteří lékaři
mohou zpochybňovat rozdělení algoritmů
na počáteční a specializovanou léčbu,

doporučujeme časné zapojení specialisty
do léčebného procesu – dokonce již při
první manifestaci onemocnění. Tím můžeme předejít zbytečným a nákladným diagnostickým vyšetřením, demotivujícímu
selhání léčby a zbytečnému prodlužování
doby onemocnění, k němuž může dojít
následkem menších zkušeností praktických lékařů.
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ICIQ-SF

počáteční číslo

dnešní datum (den měsíc rok)

Mnoha lidem občas mimovolně uniká moč. Pokoušíme se tímto způsobem zjistit, u kolika pacientů k úniku dochází
a do jaké míry je tento stav obtěžuje. Budeme velmi vděční, pokud vyplníte následující dotazník. Odpovědi prosím
vztahujte na průměrný stav za poslední 4 týdny.
1. Zde prosím vepište datum narození (den měsíc rok):
2. Jste

žena

muž

3. Jak často u vás dochází k úniku moči? (zaškrtněte jedno políčko)
nikdy

0

přibližně jednou týdně nebo méně často

1

2krát nebo 3krát týdně

2

přibližně 1krát denně

3

několikrát za den

4

neustále

5

4. Dále bychom potřebovali vědět, kolik moči vám podle vlastního odhadu unikne. Kolik moči vám obvykle unikne
(bez ohledu na to, zda nosíte ochranu nebo ne)? (zaškrtněte jedno políčko)
žádná
0
malé množství

2

střední množství

4

velké množství

6

5. Jak moc narušuje únik moči váš každodenní život? Zakroužkujte prosím jedno číslo od 0 (vůbec) do 10 (velmi).
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ICIQ skóre: sečtěte body za otázky 3 + 4+ 5
6. Kdy u vás dochází k úniku moči? (Zaškrtněte prosím všechny položky, které pro vás platí.)
nikdy – moč vám neuniká
uniká před návštěvou toalety
uniká při kašli nebo kýchání
uniká při spánku
uniká při fyzické aktivitě/cvičení
uniká po dokončení močení a po oblečení
uniká bez jakéhokoliv zjevného důvodu
uniká neustále
Velmi děkujeme za zodpovězení všech otázek.
Schéma 1. Dotazník ECIQ-SF.
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anamnéza/hodnocení inkontinence při
symptomů
fyzické aktivitě
klinické hodnocení

inkontinence se
smíšenými symptomy

inkontinence
s urgencí/frekvencí

komplikovaná anamnéza, např:
• recidivující inkontinence
• inkontinence spojená s:
- bolestí
- hematurií
- recidivující infekcí
- mikčními symptomy
- ozařováním pánve
- radikální operací pánve
- podezřením na píštěl

• obecné hodnocení
• vyhodnocení mikčního diáře a symptom skóre
• hodnocení kvality života a touhy podstoupit léčbu
• fyzikální vyšetření: abdominální, pánevní, sakrální neurologické
vyšetření a zjištění hladiny estrogenů >> v případě atrofie se
doporučuje léčba a opakované vyšetření
• pokus o prokázání inkontinence při kašli (stresový test)
• rozbor moči ± kultivace moči >> v případě infekce se doporučuje
léčba a opakované vyšetření
• hodnocení PVR: fyzikální vyšetření/katetrizace/ultrazvukové vyšetření

(primární péče
lékař/specialista)

předpokládaný
stav

stresová
inkontinence

léčba

smíšená
inkontinence

úprava životního stylu
posilování svaloviny pánevního dna
duloxetin

• signifikantní PVR
• signifikantní prolaps
pánevních orgánů

nutkavá
inkontinence

úprava životního stylu
posilování močového měchýře
antimuskarinika

• další aspekty fyzikální terapie
• zařízení
selhání

selhání

speciální léčba
Schéma 2. Počáteční řešení močové inkontinence u žen.

anamnéza/hodnocení inkontinence při
symptomů
fyzické aktivitě

inkontinence
s urgencí/frekvencí

• hodnocení mobility/prolapsu pánevních orgánů
• urodynamické vyšetření

klinické hodnocení

stav

stresová
inkontinence

patofyziologie

nedostatečná
funkce svěrače

v případě selhání
počáteční terapie

léčba

inkontinence se
smíšenými symptomy

• operace stresové inkontinence:
- pásky s nízkým napětím
- kolposuspenze
- bulking látky
- AUS

smíšená
inkontinence

hypersenzitivita
močového
měchýře

nutkavá
inkontinence

nadměrná
aktivita
detruzoru

komplikovaná anamnéza, např:
• recidivující inkontinence
• inkontinence spojená s:
- bolestí
- hematurií
- recidivující infekcí
- mikčními symptomy
- ozařováním pánve
- radikální operací pánve
- podezřením na píštěl

overflow
inkontinence

obstrukce výtoku nedostatečná
z močového
aktivita
měchýře
detruzoru

zvážit:
• uretrocystoskopii
• PVR/proud moči
• VCUG/uretrogram
• ultrazvuk/IVP

anomálie/patologie
dolních cest
močových

v případě selhání
počáteční terapie
• neurostimulace
• sakrální blokáda
• injekce toxinu botulinu do detruzoru
• augmentace/substituce močového
měchýře
• močová derivace

• intermitentní katetrizace (IC)
• biofeedback
• neurostimulace
• korekce anatomického BOO
(korekce prolapsu)

• korekce anomálií
• léčba patologií

Schéma 3. Speciální léčba močové inkontinence u žen.
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anamnéza/hodnocení ukapávání moči
symptomů
po vymočení

inkontinence po
prostatektomii

inkontinence
s urgencí/frekvencí

klinické hodnocení

• obecné hodnocení
• vyhodnocení mikčního diáře a symptom skóre
• hodnocení kvality života a touhy podstoupit léčbu
• fyzikální vyšetření: abdominální, rektální, sakrální
neurologické vyšetření
• rozbor moči ± kultivace moči >> v případě infekce
se doporučuje léčba a opakované vyšetření
• hodnocení PVR: fyzikální vyšetření/katetrizace/
ultrazvukové vyšetření

předpokládaný
stav

stresová
inkontinence

komplikovaná anamnéza, např:
• recidivující inkontinence
• inkontinence spojená s:
- bolestí
- hematurií
- recidivující infekcí
- mikčními symptomy
- ozařováním prostaty
- radikální operací pánve

• signifikantní PVR

• uretrální
milkin
• posilování
svaloviny
pánevního
dna

léčba

smíšená
inkontinence

nutkavá
inkontinence

úprava životního stylu, posilování svaloviny pánevního dna,
posilování močového měchýře
• další fyzikální terapeutické modality
• zevní zařízení

•antimuskarinika

selhání

selhání

speciální léčba
Schéma 4. Počáteční řešení močové inkontinence u mužů.

anamnéza/
hodnocení
symptomů

po prostatektomii
inkontinence při
fyzické aktivitě

stresová
inkontinence

patofyziologie

léčba

komplikovaná anamnéza, např:
• recidivující inkontinence
• inkontinence spojená s:
- bolestí
- hematurií
- recidivující infekcí
- mikčními symptomy
- ozařováním prostaty
- radikální operací pánve

inkontinence
s urgencí/frekvencí
• uretrocystoskopie
• urodynamické vyšetření

klinické hodnocení

stav

inkontinence
s urgencí/frekvencí

smíšená
inkontinence

nutkavá
inkontinence

nedostatečná
funkce svěrače

nadměrná
aktivita
detruzoru

v případě selhání
počáteční terapie

v případě selhání
počáteční terapie

• artificiální sfinkter
• slingové operace
• bulking agens

overflow
inkontinence

obstrukce výtoku
z močového
měchýře

• neurostimulace
• sakrální blokáda
• injekce toxinu botulinu do detruzoru
• augmentace/substituce močového
měchýře
• močová derivace

nedostatečná
aktivita
detruzoru

• intermitentní katetrizace (IC)
• alfablokátory
• inhibitory 5α-reduktázy
• neurostimulace
• korekce anatomického BOO

zvážit:
• uretrocystoskopii
• PVR/proud moči
• VCUG/uretrogram
• ultrazvuk/IVP

anomálie/patologie
dolních cest
močových

• korekce anomálií
• léčba patologií

Schéma 5. Speciální léčba močové inkontinence u mužů.
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hodnocení
stupně léze/
anamnézy

klinické
hodnocení

předpokládaný
stav

periferní nervová léze
(např. radikální operace pánve)
léze conu/cauda
(např. prolaps lumbálního disku)

suprasakrální infraportinní
míšní léze

suprapontinní cerebrální léze (např.
Parkinsonova choroba, CNP,
Alzheimerova choroba)

• obecné hodnocení
• vyhodnocení mikčního diáře a symptom skóre
• hodnocení kvality života a touhy podstoupit léčbu
• fyzikální vyšetření: abdominální, perineální, rektální, sakrální neurologické vyšetření,
vyšetření análního tonu, citlivosti, volních kontrakcí, bulbokavernózního reflexu, análního reflexu
• rozbor moči ± kultivace moči >> v případě infekce se doporučuje léčba a opakované vyšetření
• zobrazovací vyšetření močových cest, hladina kreatininu v séru/BUN
v případě abnormálního
• hodnocení PVR: fyzikální vyšetření /katetrizace/ultrazvukové vyšetření
výsledku

stresová
inkontinence

overflow
inkontinence

reflexní
inkontinence

hyperreflexie
detruzoru
nespolupracující
spolupracující
pohyblivý pacient nepohyblivý pacient

léčba

• behaviorální
modifikace (časované močení)
• antimuskarinika

•intermitentní katetrizace (IC)

selhání

• zevní pomůcky
• zavedení
katétru
• antimuskarinika

selhání

speciální léčba
Schéma 6. Počáteční řešení neurogenní močové inkontinence.

hodnocení
stupně léze/
anamnézy

klinické
hodnocení

periferní nervová léze
(např. radikální operace pánve)
léze conu/cauda
(např. prolaps lumbálního disku)

suprasakrální infraportinní
míšní léze

• urodynamické vyšetření (zvážit provedení zobrazovacího vyšetření/EMG)
• zobrazovací vyšetření močových cest >> v případě abnormálního výsledku se
doporučuje provedení renálního scanu

stav

stresová
inkontinence

patofyziologie

nedostatečná
funkce svěrače

overflow
inkontinence

areflexie
detruzoru

reflexní
inkontinence
(míšní)

• časování močení
• zevní pomůcky
• bulking agens
• umělý svěrač
• slingové operace

• IC
• alfa-blokátory
• intravezikální
elektrostimulace
• exprese
močového
měchýře

SDAF – sakrální deaferentace
SARS – stimulace anteriorního kořene sakrálního nervu

hyperreflexie
detruzoru
(cerebrální)

hyperreflexie detruzoru
s DSD
–

léčba

suprapontinní cerebrální léze
(např. Parkinsonova choroba,
CNP, Alzheimerova choroba)

• spouštění
močení
• antimuskarinika ± IC
• neurostimulace ± IC
• injekce botulintoxinu do
detruzoru

rizikové
faktory

+

hyperreflexie detruzoru
bez DSD
spolupracující
pohyblivý
pacient

• antimuskarinika ± IC
• injekce botulintoxinu do
detruzoru
• SDAF + IC
• SDAF + SARS
• zevní sfinkterotomie
• augmentace/ substituce
močového měchýře
• derivace moči

nespolupracující
nepohyblivý
pacient

• behaviorální modifika- • zevní
ce (časované močení) pomůcky
• antimuskarinika
• zavedení
• neurostimulace
katétru ±
• injekce botulintoxinu
antimusdo detruzoru
karinika
• augmentace/substituce močového
měchýře

Schéma 7. Speciální léčba neurogenní močové inkontinence.
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anamnéza/
hodnocení symptomů
klinické
hodnocení

inkontinence
s urgencí/frekvencí

inkontinence s mikčními
symptomy/retencí

• hodnocení zvratných potíží (viz DIAPPERS) >> v případě, že jsou
přítomny, se doporučuje léčba/korekce a opakované hodnocení
• hodnocení CNS, poznávací funkce, pohyblivosti, běžných činností (ADL),
chatrnosti
• vyhodnocení mikčního diáře a symptom skóre
• hodnocení kvality života a touhy podstoupit léčbu
• fyzikální vyšetření: perineální, rektální, sakrální neurologické vyšetření
• pokus o prokázání inkontinence při kašli (stresový test)
• hodnocení PVR: fyzikální vyšetření /katetrizace/ultrazvukové vyšetření/

DIAPPERS
• delirium
• infekce (UTI)
• atrofická vaginitida
• farmaceutika
• psychický faktor
• nadměrné tekutiny
• omezená pohyblivost
• zácpa

předpokládaný
stav

inkontinence
při fyzické aktivitě

stresová inkontinence

počáteční
léčba

nutkavá inkontinence

• úprava životního stylu
• behaviorální léčba
• topické estrogeny (u žen)

zvážit opatrnou aplikaci
antimuskarinik

probíhající léčba
a hodnocení

• inkontinence souvisí s:
- bolestí
- hematurií
- recidivující infekcí
- pánevní rezistencí
- ozařováním pánve
- operací pánve
- výrazným prolapsem (u žen)
- prostatektomií (u mužů)

overflow inkontinence

• léčba zácpy
• hodnocení medikace pacienta
• močení nadvakrát
• zvážit aplikaci alfa-blokátorů
(u mužů)
• v případě, že je PVR > 500,
dekomprese katétrem, opakované

v případě selhání zvážit vyšetření pacienta specialistou

pokračovat v konzervativní léčbě

contained + dependent kontinence

Schéma 8. Řešení močové inkontinence u invalidních starších lidí nebo starších lidí v horším zdravotním stavu.

anamnéza/
hodnocení symptomů

noční enuréza
(monosymptomatická)

klinické
hodnocení

• obecné hodnocení
• fyzikální vyšetření: abdominální, perineální, zevní genitál, záda/mícha, neurologické vyšetření
• hodnocení funkce střev › v případě zácpy se doporučuje léčba a opakované vyšetření
• rozbor moči ± kultivace moči › v případě infekce se doporučuje léčba a opakované vyšetření
• hodnocení PVR

stav

monosymptomatická
noční enuréza

léčba

• vysvětlení/
poučení dítěte
• alarm
• desmopresin

denní ± noční pomočování
± urgence/frekvence
± mikční symptomy

nutkavá inkontinence
(předpokládaná)

recidivující
infekce

inkontinence souvisí s:
- anomálií močových cest
- neuropatií
- operací pánve

dysfunkční mikce
(předpokládaná)

• antimuskarinika
• cvičení močového měchýře

selhání

selhání
speciální léčba

Schéma 9. Počáteční řešení močové inkontinence u dětí.
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GUIDELINES

odebrání anamnézy
a provedení
fyzikálního vyšetření
specialistou

inkontinence bez podezření na
výskyt anomálie močových cest

klinické
hodnocení

• ultrazvukové vyšetření nebo IVP
ledvin/močového měchýře
• hodnocení PVR
• průtok ± EMG

stav

dysfunkce plnění/mikce bez
neuroanatomické příčiny

léčba

inkontinence s podezřením na výskyt
anomálie močových cest

v případě
abnormálního
výsledku >>

zvážit:
• VCUG
• renální scintigram
• urodynamické vyšetření
• cystouretroskopii
• zobrazovací vyšetření míchy

neurogenní močový
měchýř

• cvičení močového měchýře (včetně NE alarm)
• léčba střevního onemocnění
• uvolnění pánevního dna +/- biofeedback
• farmakoterapie (1 preparát/kombinace):
- antimuskarinika
- alfa-blokátory
- desmopresin
• neuromodulace (povrchová nebo perkutánní)

viz neurogenní
močová inkontinence

anatomická příčina
močové inkontinence

• antibiotika
• korekce anomálie

Schéma 10. Speciální léčba močové inkontinence u dětí.

Výhercem kvízu v Urologických listech 2007; 5(4) se stala MUDr. Katarína Slatinová,
která od vydavatele časopisu MedicaHealthworld, a.s., získala cenu v podobě
letenky na 23. výroční kongres EAU v Miláně.
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