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1. ÚVOD

a snaha o zlepšení této situace má proto
terapeutický i etický význam.

1.1 Předmluva
1.1.2. Nocicepce a inervace
1.1.1 Definice bolesti (WHO)
„Řešení bolesti je nedílnou součástí práce
každého lékaře“.
F. Sauerbruch
Bolest je nejčastějším příznakem jakéhokoliv onemocnění. Lékař čelí 2 úkolům:
odhalit a příčinu bolesti, ať je léčitelná či
nikoliv, případně léčit tuto příčinu a především léčit sám projev bolesti a tak pacientovi poskytnout úlevu a zmírnit utrpení,
které bolest způsobuje.
Mezinárodní společnost pro studium
bolesti (International Association for the
Study of Pain - IASP) stanovila pracovní
definici bolesti: „Bolest je senzorický
a emocionální nepříjemný zážitek spojený
se skutečným nebo možným poškozením
tkáně, nebo zážitek popisovaný slovy,
která takovému poškození odpovídají.“ [1].
Přestože pojem bolest užíváme pro
popis všech bolestivých nebo nepříjemných vjemů, existují ve skutečnosti 2 různé
druhy bolesti. 1. typ se nazývá nociceptivní. Tento druh bolesti je spojen s poškozením tkáně nebo zánětem, proto je
tento typ bolesti někdy označován jako
zánětlivá bolest. 2. typ bolesti – neuropatický – vzniká následkem lézí periferního
nebo centrálního nervového systému.
Mnoho bolestí má smíšenou příčinu
vzniku – neuropatickou i nociceptivní.
Z časového hlediska lze bolest rozdělit
na akutní a chronickou. Akutní bolest
obvykle nastává po traumatech, operacích
nebo nervových lézích a často dochází
k její recidivě. Chronická bolest se trvá po
dobu alespoň 3 měsíců. Tlumí pocity,
emoce, uvažování i reakce. Společenský
kontakt a práce jsou omezeny do té míry,
do jaké je utlumena pohyblivost a fyziologické funkce.
Osvědčené strategie aplikace analgetik mohou sice většině pacientů ulevit
od bolesti, často však dochází k podcenění léčby. Přispívá k tomu zejména
nedostatečné porozumění principům léčby
bolesti u nádorových onemocnění,
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Nervové mechanizmy nocicepce
Struktura periferního nervového systému
Jednou ze zásadních funkcí nervového
systému je poskytování informace týkající
se vzniku nebo nebezpečí vzniku poranění. Vnímání bolesti, svou podstatou
averzivní, přispívá k této funkci. Periferní
nervový systém, který reaguje na nociceptivní podněty (škodlivé nebo potencionálně škodlivé), vyvolává signál upozorňující
organizmus na možné poranění.
Tato fyziologická bolest je důležitým
a přizpůsobivým prvkem normálního nervového systému, kterou je třeba potlačit
nebo oslabit pouze přechodně během
operačního zákroku, kdy je poškození
prováděno záměrně. Tento ochranný
mechanizmus funguje na základě přítomnosti specifických primárních smyslových
neuronů nazývaných nociceptory.
Senzorická vlákna
Vysoce specializovaná senzorická vlákna,
samotná nebo v kombinaci s dalšími specializovanými vlákny, poskytují centrálnímu nervovému systému informaci týkající
se prostředí i stavu samého organizmu.
Nociceptory
Nociceptory jsou klasifikovány podle
3 kritérií, jedná se o:
1. druhy vláken – nemyelinizovaná (C-vlákna) versus myelinizovaná (A-vlákna)
mateřská nervová vlákna
2. druhy stimulace vyvolávajících odpověď
3. druhy odpovědi
Chemická senzitivita nociceptorů
Poranění způsobuje lokální uvolnění četných chemických látek, které zprostředkovávají nebo usnadňují vnik zánětlivého procesu. Tyto látky zahrnují bradykinin, prostaglandiny, leukotrieny, serotonin, histamin,
substance P, tromboxany, faktory aktivující
krevní destičky, protony a volné radikály.
Eferentní funkce nociceptorů
Nervy nacházející se v kůži obsahují více

než 4násobné množství A-vláken o malém
průměru a C-vláken než myelinizovaných
A-vláken [2]. Nociceptory mají kromě signalizování bolesti další regulační a trofické
funkce [3,4].
Hluboká bolest
Behaviorální a klinické studie prokazují, že
mezi kožní a hlubokou bolestí existují významné rozdíly. Hluboká bolest je například narozdíl od kožní bolesti difuzní
a nelokalizovaná. Hluboká bolest může
souviset s výraznými autonomními reakcemi jako je např. pocení nebo změny tepové
frekvence, krevního tlaku a respirace.
Hluboká bolest může být navíc způsobena
podněty, které nepoškozují tkáň, např. distenzí střeva nebo močového měchýře
[5,6]. Viscerální bolest může souviset
s přenesenou bolestí, stejně jako kožní
a hlubokou hyperalgezií.
Role dorzálního rohu
Nociceptory jsou zakončeny v dorzálním
rohu míchy slabě myelinizovaným zakončením A-delta v lamina I a V a nemyelizovanými vlákny C v lamina II. Tato vysokoprahová senzorická vlákna aktivují velký
počet interneuronů 2. řádu a projekčních
neuronů v míše. Aktivita generovaná
vstupní informací nociceptoru je po složitém zpracování v dorzálním rohu přenášena přímo nebo po přepojení v jádrech
mozkového kmene do talamu a poté do
kůry mozkové, kde vzniká pocit bolesti.
Části mozku podílející se na nocicepci
a vzniku bolesti
Na různých komponentech bolesti se
podílejí různé oblasti mozku.
Jak nociceptivní zprávy postupují dál
centrálním nervovým systémem (CNS), je
stále obtížnější je sledovat; na různých komponentech bolesti se postupně podílejí různé části mozku. Tyto komponenty zahrnují:
• senzoricko-diskriminativní komponent,
který analyzuje lokalizaci, intenzitu
a trvání nociceptivního podnětu
• motivační komponent, který má za následek, že vnímání bolesti je nepříjemné
• kognitivní a hodnotící komponent týkající se fenoménů očekávání, pozornosti,
domněnek a předchozích zkušeností
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• behaviorální komponent, který vyjadřuje, jak se pacient při bolesti chová (nebo
nechová)
Modulace bolesti
Při přenosu bolesti z periferních tkání
míchou do vyšších center mozku se nejedná o pasivní jednoduchý proces využívající
mimořádné dráhy. Systém obvodů v míše
umožňuje dramaticky upravovat vztah
mezi podnětem a odpovědí na bolest jedince. Pocit bolesti nepodléhá modulaci
pouze při vzestupném přenosu z periferních tkání do kůry mozkové, ale také modulaci a sestupné řízení z vyšších center.
Hlavními neurotransmitery zajišťujícími
sestupnou kontrolu bolesti jsou serotonin,
noradrenalin a endogenní opioidy a další
neurotransmitery.
1.1.3 Inervace urogenitálního systému
Studie zabývající se vlastnostmi odpovědi
viscerálních aferentních drah z močových
cest zdůrazňují odlišnosti v mechanizmech nocicepce kůže a vnitřních orgánů.
Ureter
Vlastnosti primárních aferentních neuronů
vyživujících ureter byly popsány pouze
v malém počtu studií [28-30]. Uretrální
aferentní vlákna jsou slabě myelinizována
nebo nejsou myelinizována vůbec
a odpovídají na přímé zkoumání určité
oblasti tkáně. Cervero a Sann rozlišují
2 populace aferentních vláken [7].
1. skupina reaguje na kontrakce ureteru
a lze ji podráždit i distenzí nižšího stupně
(průměrná hraniční hodnota 8 mm Hg).
Reaguje na distenzi v rámci fyziologického
rozmezí i mimo něj. 2. skupina nereaguje
na peristaltické kontrakce ureteru, je však
možné ji podráždit distenzí s hraniční hodnotou o velkém rozmezí. Při intraluminální
perfuzi ureteru byla zaznamenána vyšší
prahová hodnota tlaku, přestože některé
reagovaly na distenzi pouze 10 mm Hg [7].
Močový měchýř
V močovém měchýři byly zjištěny 2 odlišné
skupiny aferentních vláken signalizujících
dráždivé podněty. Většina aferentních
vláken vedoucích z močového měchýře je
nemyelizovaná, přesto se zde vyskytuje
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i malá populace myelinizovaných A-vláken
[8]. Většina viscerálních primárních aferentních vláken vedoucích z močového
měchýře, uretry, reprodukčních a ostatních pánevních orgánů vedou dráždivé
i ostatní podněty [8-10].
Stupňující se distenze močového
měchýře většinou způsobuje u zdravého
člověka nejprve pocit naplnění a při
zvětšení objemu a zvýšení tlaku na
25–35 mm Hg vyvolává dokonce pocit
bolesti [11-14]. Pacient s měchýřem
postiženým zánětem pociťuje v průběhu
vyprazdňování nepříjemný a bolestivý
pocit. Téměř všechna aferentní vlákna
jsou slabě myelinizována nebo nemyelinizovaná a vedou paralelně se sympatickými (hypogastrickými) nebo parasympatickými (pánevními) nervy. V případě prázdného močového měchýře některá vlákna
vykazují nízký stupeň výboje. Distenze
dráždí zejména tenká myelinizovaná aferentní vlákna, jejichž prahová hodnota
tlaku odpovídá hodnotě, při níž člověk
udává pocit plnosti. Téměř všechny jednotky byly aktivovány intraluminálním
tlakem, kterého je dosaženo při normální
nebolestivé mikci. Aktivace početně významné populace nejprve neodpovídajících
aferentních vláken prokazuje, že periferní
aferentní mechanizmy vedoucí bolest
z pánevních orgánů jsou velmi poddajné
a jsou silně ovlivněny stavem tkáně. Tyto
periferní změny jsou pravděpodobně
významné pro mechanizmus signalizace
bolesti a diskomfortu u zánětlivých
onemocnění.
Mužské reprodukční orgány
Žalud penisu obsahuje velké množství volných nervových zakončení A- nebo
C-vláken. Zdá se, že 2 druhy vláken spojených s těmito zakončeními se pomalu
adaptují na nízkoprahové tahové receptory
a vysokoprahové mechanoreceptory
[15,16].
Senzorická inervace varlat (psí model)
prokazuje, že více než 95 % vláken
horního spermatického nervu není myelizovaná a velké množství těchto vláken má
polymodální vlastnosti (tj. odpovídají na
mechanické, chemické a tepelné podněty)
[17]. Aferentní vlákna (myelinizovaná

i nemyelizovaná) tvoří homogenní skupinu
s polymodálními receptory ve varlatech
a/nebo nadvarlatech.
Prostaglandiny nedráždí ale zvyšují
citlivost aferentních vláken na ostatní podněty [18].
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1.2 Hodnocení bolesti a měření
1.2.1 Hodnocení bolesti
Profesionální zdravotníci by se měli
pacienta dotázat na povahu pociťované
bolesti. Pacientovo subjektivní hodnocení
a by mělo primárním zdrojem pro hodnocení zdravotníkem. Kliničtí lékaři by měli
hodnotit bolest na základě snadno
použitelných bodovacích škál a zaznamenávat úspěšnost úlevy od bolesti
v pravidelných intervalech po zahájení
nebo změně léčby.
Systematické hodnocení bolesti
zahrnuje:
• hodnocení závažnosti
• důkladné odebrání anamnézy zahrnující
hodnocení intenzity a povahy bolesti
• hodnocení psychického stavu pacienta,
zahrnující hodnocení nálady a zvládání
bolesti
• fyzikálního vyšetření s důrazem na
vyšetření neurologické
• vhodný diagnostický postup pro zjištění
příčiny bolesti; může zahrnovat tumor
markery, radiologické studie, skeny atd.
• opakované zhodnocení terapie
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Počáteční hodnocení bolesti by mělo
zahrnovat popis bolesti pomocí PQRST:
P: paliativní nebo provokační faktory - co
zmírňuje intenzitu bolesti?
Q: kvalita - jaká je bolest?
R: vyzařování - šíři se bolest i do jiných
míst?
S: závažnost - jak je bolest silná?
T: časové faktory - vyskytuje se bolest neustále, nebo polevuje a zintenzivňuje?
Bolest u pacientů s nádorovým
onemocněním je složitý fenomén zahrnující mnoho různých aspektů. Ne všechny
bolesti jsou maligního původu, např. pacienti s nádorovým onemocněním mohou
trpět bolestí způsobenou artritidou nebo
krční spondylózou. Často se u nich může
vyskytovat více příčin bolesti a pak je
nutné každou bolest hodnotit samostatně.
Některé druhy bolesti mohou být způsobeny spazmem svaloviny, a nikoliv samým
karcinomem. Hlavní je neustále opakovat
hodnocení bolesti a účinku a vedlejších
účinků analgetické terapie.
Bolest u pacientů s nádorovým onemocněním může být způsobena samým
nádorem (např. tlak tumoru na nervový
svazek nebo infiltrace tumoru) nebo může
být vyvolána sekundárním svalovým
spazmem. Bolest může být i následkem
léčby karcinomu, např. brachiální plexopatie vyvolaná ozařováním nebo může být
vyvolána nezávisle na karcinomu, např.
artritidou.
Obecně se bolest u pacientů
s nádorovým onemocněním dělí na 2 diagnostické typy: na bolest nociceptivní
a neuropatickou. Při hodnocení bolesti je
užitečné zjistit, o jaký druh bolesti se
jedná, případně zda není bolest směsicí
obou typů. Nociceptivní bolest zahrnuje
bolest kostí a bolest měkkých tkání.
Obvykle bývá popisována jako palčivá
nebo bodavá bolest. Tento druh bolesti je
citlivý na aplikaci nesteroidních protizánětlivých preparátů a opiodů. Neuropatická bolest vzniká následkem poškození
periferního nebo centrálního nervového
systému. Obvykle bývá popisována jako
palčivá nebo ostrá vystřelující bolest.
Neuropatická bolest obvykle nereaguje na
aplikaci nesteroidních protizánětlivých
preparátů (NSA) či opiodů. Primárně je

třeba aplikovat adjuvantní analgetika
jako například antidepresiva nebo antikonvulziva.
1.2.2 Měření bolesti
Pro účely metodického měření bolesti byla
navržena řada různých bodovacích stupnic, které se užívají při výzkumu, kontrole i
v klinické praxi. Všechny stupnice závisejí
na subjektivním hodnocení bolesti a tím
znesnadňují vzájemné srovnávání. Bolest
je navíc komplikovaný vícerozměrný
fenomén, který není možné popsat pomocí
jednorozměrné stupnice. Vytvoření škály
pro hodnocení bolesti má však benefit
v klinické praxi:
• kategorické stupnice, např. verbální
bodovací stupnice: mírná, střední, silná
bolest
• vizuální analogová stupnice (VAS), např.
úsečka od bodu 0 (žádná bolest) do
bodu 10 (silná bolest), na níž je zaznačen stupeň bolesti
0 ---------------------------------------------------------------------- 10
• celkový přehled bolesti, např. Brief Pain
Inventory (BPI), McGill Pain Questionnaire. BPI sestává z několika vizuálních
analogových stupnic hodnotících bolest
v klidovém stavu, při pohybu a další
aspekty bolesti včetně vlivu na běžné
činnosti a práci.
Klasifikace bolesti pomocí vizuální
analogové stupnice (VAS) nebo seskupení
VAS stupnic (jako například BPI) je nezbytnou součástí hodnocení bolesti. Umožňuje
jistý způsob srovnání a usnadňuje hodnocení účinnosti léčby.
1.2.3 Literatura
1. Twycross R. Evaluation and Measurement of pain.
In: Pain relief in Advanced cancer. Churchill
Livingstone. London, 1994.
2. Management of Cancer Pain. U.S. Department of
Health and Human Services. AHCPR Publication No.
94-0592, 1994.

2. CHRONICKÁ PÁNEVNÍ BOLEST
2.1 Předmluva
2.1.1 Úvod
Řešení bolesti je komplikováno nedostatečnou identifikací její patofyziologické
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žádná bolest

vizuální analogová stupnice
popište svou bolest pomocí škály 0 až 10
mírná
střední
silná

nejhorší možná bolest

Obr. 1.
příčiny. S tímto problémem se nejčastěji
setkáváme u intersticiální cystitidy (IC)
nebo chronické prostatitidy (CP). Tyto termíny vyjadřují klinickou interpretaci symptomů, které popisuje pacient. Podle symptomů je za hlavní příčinu považován zánět.
Přidání přípony -itida je oprávněné v případě, že máme jistotu v odhalení důkazu
o příčině bolesti.
Současný přístup vychází z principu
verifikace, oblíbeného v klinických studiích. Ten lze vyjádřit otázkou: „Co opravňuje mou hypotézu?“ Na druhou stranu
teorie falzifikace obhajovaná Karlem
Popperem zjišťuje: „Co mě vede k závěru,
že je má hypotéza mylná?“ Verifikace
umožňuje považovat za příčinu zánět před
obstaráním důkazů. Výše uvedená onemocnění jsou diagnostikována proto, že
nejsme schopni prokázat projev známé
patologie, což nevylučuje následné odhalení doposud nepopsaného patologického
procesu. Dnes užívané metody zkoumání
mohou být nedostatečně propracované.
Užívaná terminologie je proto zavádějící, vychází však z uznávaného vědeckého přístupu, který však postupně ztrácí
na významu. Američtí pragmatičtí filozofové tvrdili, že teorie platí, pokud funguje.
V dnešní době vidíme, že teorie týkající se
chronické pánevní bolesti již neplatí. Je
třeba přehodnotit a upravit terminologii.
V případě, že se na tomto procesu budou
podílet lékaři, je třeba z důvodu srozumitelnosti zahrnout do popisu původní
terminologii.
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Fakt, že se jedná o skupinu originálních onemocnění, podporuje všeobecná
rozšířenost symptomů popisovaných různými pacienty, kteří jsou příslušníky různých národů. Fakt, že mnohonárodnostní
skupina Evropanů může dojít ke shodě
týkající se tak rozporuplné problematiky,
ukazuje na racionální základ.
2.2 Definice chronické pánevní bolesti
a terminologie
Chronická pánevní bolest
Chronická pánevní bolest je nemaligní
bolest, kterou pociťují muži i ženy ve strukturách souvisejících s pánví. Chronická
nociceptivní bolest bývá popisována v případě, kdy bolest přetrvává nebo recidivuje
po dobu alespoň 6 měsíců. Bolest může
být považována za chronickou bez ohledu
na dobu trvání v případě, že jsou zaznamenány mechanizmy neakutní bolesti.
Všechny případy mohou mít negativní kognitivní, behaviorální i společenské následky (nová definice).
Přípony -algie a -dynie se užívají
z důvodů poskytnutí konkrétní diagnózy,
což má samo o sobě terapeutický význam.
V těchto guidelines jsme se ovšem z důvodu srozumitelnosti rozhodli tyto termíny
neužívat. Naše definice odpovídají nejnovějším doporučením pro terminologii
stanoveným International Continence
Society (ICS) [1] a užívají axiální strukturu
klasifikace International Association for
the Study of Pain (IASP) (tab. 1) [2].

Syndrom pánevní bolesti (pelvic pain
syndrome - CPPS) popisuje výskyt přetrvávající nebo občasné recidivující pánevní
bolesti související se symptomy signalizujícími dysfunkci dolních cest močových,
sexuální, střevní nebo gynekologickou dysfunkci. V tomto případě není prokázán
výskyt infekce nebo jiné zjevné patologie
(převzato z ICS 2002) [1].
Syndrom bolesti močového měchýře
popisuje suprapubickou bolest související
s naplňováním močového měchýře, doprovázenou dalšími symptomy, jako je například zvýšená frekvence močení během
dne i noci, bez prokázaného výskytu
infekce močových cest nebo jiné zjevné
patologie (ICS 2002) [1].
Syndrom bolesti močové trubice popisuje výskyt občasné recidivující bolesti
močové trubice, k níž dochází zpravidla
během močení. Tato bolest je doprovázena zvýšenou denní frekvencí a nykturií,
přičemž není prokázána infekce močových
cest nebo jiná zjevná patologie (ICS 2002)
[1].
Syndrom bolesti penisu popisuje
výskyt bolesti v penisu, která se nevyskytuje primárně v močové trubici. Výskyt
infekce močových cest nebo jiné zjevné
patologie není prokázán (nová definice).
Syndrom bolesti prostaty popisuje
výskyt přetrvávající nebo občasné recidivující bolesti prostaty, která je spojena se
symptomy signalizujícími dysfunkci močových cest a/nebo sexuální dysfunkci, bez
prokázaného výskytu infekce močových cest
nebo jiné zjevné patologie (nová definice).
Definice syndromu bolesti prostaty
byla převzata z definice a klasifikace prostatitidy Národním ústavem zdraví
(National Institutes of Health - NIH) [3]
a zahrnuje stavy, které se zde nazývají syndrom chronické pánevní bolesti. Na základě jejich klasifikačního systému lze syndrom bolesti prostaty dále rozdělit na
zánětlivý typ A a nezánětlivý typ B.
Syndrom bolesti skrota popisuje výskyt
občasné recidivující bolesti, která je
doprovázena symptomy připomínajícími
dysfunkci močových cest nebo sexuální
dysfunkci, bez prokázaného výskytu epididymoorchitidy nebo jiné zjevné patologie
(ICS 2002) [1].
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Syndrom bolesti varlat popisuje výskyt
přetrvávající nebo občasné recidivující
bolesti lokalizované ve varlatech, která je
doprovázena symptomy připomínajícími
dysfunkci močových cest nebo sexuální
dysfunkci, bez prokázaného výskytu epididymoorchitidy nebo jiné zjevné patologie
(nová a konkrétnější definice než u syndromu bolesti skrota).
Syndrom bolesti vyskytující se po
vazektomii označuje syndrom bolesti skrota, k němuž dochází po vazektomii (nová
definice).
Syndrom bolesti epididymis popisuje
výskyt přetrvávající nebo občasné recidivující bolesti lokalizované v epididymis,
která je doprovázena symptomy připomínajícími dysfunkci močových cest
nebo sexuální dysfunkci, bez prokázaného výskytu epididymoorchitidy nebo
jiné zjevné patologie (nová a konkrétnější definice než u syndromu bolesti
skrota).
Syndrom bolesti související s endometriózou popisuje výskyt chronické nebo
recidivující pánevní bolesti u endometriózy, která však nevysvětluje všechny symptomy (nová definice).
Syndrom vaginální bolesti popisuje
výskyt přetrvávající nebo občasné recidivující bolesti vaginy, která je doprovázena
symptomy připomínajícími dysfunkci
močových cest nebo sexuální dysfunkci,
bez prokázaného výskytu vaginální infekce
nebo jiné zjevné patologie (ICS 2002).
Syndrom bolesti vulvy popisuje výskyt
přetrvávající nebo občasné recidivující
bolesti vulvy, která je spojena s mikčním
cyklem nebo doprovázena symptomy
připomínajícími dysfunkci močových cest
nebo sexuální dysfunkci bez prokázaného
výskytu infekce nebo jiné zjevné patologie
(ICS 2002) [1].
Syndrom generalizované bolesti vulvy
(oficiálně dysaesthetic vulvodynia) popisuje pálení nebo bolest vulvy, kterou nelze
přesně a trvale lokalizovat pomocí
tlakového mapování vatovým aplikátorem
nebo podobným instrumentem. Postiženo
může být i vulvární vestibulum, ale diskomfort se neomezuje pouze na něj. Klinicky se bolest projevuje s i bez dráždění
(dotek, tlak nebo tření), definice Meziná-
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rodní společnosti pro studium vulvovaginálních chorob (International Society for
the Study of Vulvovaginal Disease - ISSVD
1999).
Syndrom lokalizované bolesti vulvy
popisuje bolest, kterou je možné přesně
a trvale lokalizovat pomocí tlakového
mapování vulvy. Klinicky se bolest obvykle
projevuje následkem dráždění (dotek, tlak
nebo tření), ISSVD 1999.
Syndrom bolesti vestibula (dříve vulvární vestibulitida) popisuje bolest, kterou
lze lokalizovat pomocí tlakového mapování
v jedné nebo více částech vulvárního
vestibula.
Syndrom bolesti klitorisu popisuje
bolest, kterou lze lokalizovat pomocí
tlakového mapování klitorisu.
Proctalgia fugax popisuje silnou, krátkou, občasnou bolest, která vzniká v rektu
a objevuje se v nepravidelných intervalech
(IASP 1994) [2].
Syndrom anorektální bolesti popisuje
výskyt přetrvávající nebo občasné recidivující bolesti rekta doprovázené symptomy
střevní dysfunkce, bez prokázaného výskytu infekce nebo jiné zjevné patologie (nová
definice).
Anizmus popisuje výskyt jakékoliv
bolesti v konečníku spojené s defekací
vyvolané neschopností uvolnění svaloviny
pánevního dna, zahrnující zevní anální
svěrač (nová definice).
Syndrom pudendální bolesti je neuropatický druh bolesti vznikající podél
pudendálního nervu se symptomy rektální
nebo sexuální dysfunkce nebo dysfunkce
močových cest bez prokázaného výskytu
infekce nebo jiné zjevné patologie.
Syndrom bolesti perinea popisuje
přetrvávající nebo občas recidivující bolest
perinea, související s mikčním cyklem, se
symptomy sexuální dysfunkce nebo dysfunkce močových cest bez prokázaného
výskytu infekce nebo jiné zjevné patologie
(ICS 2002) [1].
Syndrom bolesti pánevního dna popisuje výskyt přetrvávající nebo občasné
recidivující bolesti pánevního dna související se spouštěcími momenty, ke kterým
patří cyklus mikce, nebo bolesti spojené
se symptomy dysfunkce močových cest
nebo sexuální dysfunkce, bez prokáza-

ného výskytu infekce močových cest nebo
jiné zjevné patologie (nová definice).
2.3 Klasifikace syndromů chronické
pánevní bolesti
V dnešní době neexistuje ideální klasifikace pro stavy, které lze zahrnout do
skupiny syndrom chronické bolesti. Výše
uvedené osy vychází z klasifikace IASP [2].
Většina termínů pochází z ICS-klasifikace
chronické bolesti [1] s přispěním ISSVD
a speciální skupiny IASP Pain of Urogenital
Origin (PUGO) a Specialists in Pain
International Network (SPIN). Největší
polemiku způsobuje fakt, že bolest může
postihovat četná místa a může zahrnovat
četné příčiny i mechanizmy.
Lékař užívající výše uvedenou klasifikaci by měl začít na levé straně tabulky
a směrem doprava postupovat pouze v případě, kdy lze s jistotou potvrdit patologii
příslušného systému a orgánu. V mnoha
případech nelze pokročit dále než k označení stavu za syndrom pánevní bolesti. Například v mnoha případech, kdy byla pacientovi v minulosti diagnostikována prostadynie,
není možné kategoricky stanovit, že bolest
skutečně pocházela z prostaty, a ne odjinud, například ze svaloviny pánevního dna.
U pacientů s obdobným nálezem je proto
třeba použít termín syndrom pánevní
bolesti. Intersticiální cystitida (IC) je dobře
definovatelná (viz níže); mnoho pacientů,
u nichž byla v minulosti diagnostikována IC,
však nesplňovalo výzkumná kritéria a proto
je třeba ji klasifikovat podle tab. 1 na úrovni
syndromu bolestivého měchýře vlevo od IC.
Termín syndrom bolesti je užíván pro
primární patologii, je možné ho dobře definovat a zahrnuje pouze 1 lokalizaci. S progresí stavu může být celkový obraz komplikovanější a může zahrnovat více lokalizací
a mechanizmů. Stav se poté stává
souhrnem symptomů a znaků, které představují syndrom.
Axiální klasifikace IASP zahrnuje přechodnou charakteristiku a charakteristiku
intenzity a etiologie bolesti, kterou ve výše
uvedeném systému neuvádíme. Tyto informace je třeba získat pro účely kontroly
a výzkumu. Na žádost ISSVD je třeba zaznamenat, zda je bolest vyvolaná, nebo
nikoliv (viz příloha níže).

71

GUIDELINES

Tab. 1. Klasifikace syndromů chronické pánevní bolesti.
chronická pánevní

syndrom pánevní

bolest (nová definice)

bolesti

urologické

syndrom bolestivého

intersticiální cystitida

močového měchýře [1]
syndrom bolesti močové trubice [1]
syndrom bolesti penisu (nová definice)
syndrom bolesti prostaty (převzato z NIH) [3]
syndrom bolesti

syndrom bolesti varlat

skrota [1]

(nová definice)
syndrom bolesti po vasektomii
(nová definice)
syndrom bolesti epididymis
(nová definice)

gynekologické

syndrom bolesti související s endometriózou (nová definice)
syndrom vaginální bolesti [1]
syndrom bolesti vulvy [1]

syndrom generalizované
bolesti vulvy (ISSVD 1999)
syndrom

syndrom

lokalizované

bolesti

bolesti vulvy

vestibula

(ISSVD 1999)

(ISSVD 1999)
syndrom
bolesti klitorisu
(ISSVD 1999)

anorektální

proctalgia fugax [2]
syndrom anorektální bolesti (nová definice)
anizmus

neurologické
svalové

syndrom pudendální bolesti (nová definice)
syndrom bolesti perinea
syndrom bolesti svaloviny pánevního dna (nová definice)

dobře definované

urologické

infekční cystitida

onemocnění

infekční prostatitida

vyvolávající bolest,

infekční uretritida

například:

infekční epididymoorchitida
gynekologické

endometrióza

anorektální

proktitida
hemoroidy
anální fisura

neurologické

pudendální neuropatie
patologie sakrální míchy

další

vaskulární
kožní
psychiatrické

Tento klasifikační systém umožňuje
kombinovat zkušenosti jednotlivých
skupin specialistů a v průběhu následujících let bude vyžadovat značné
úpravy.
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Příloha - IASP klasifikace chronické
pánevní bolesti
IASP-klasifikace chronické pánevní bolesti
nejprve identifikuje postiženou oblast
Osa I), v tomto případě pánev. Následně
(O

Osa II);
je identifikován hlavní systém (O
v případě chronické pánevní bolesti jedná
o urologický, gynekologický, anorektální,
neurologický nebo svalový systém. Porozumění stavu umožní další rozšíření sys-
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témů označených jako „další“. Pro úplnou
klasifikaci obsahuje systém IASP i osu
popisují časovou povahu bolesti, intenzitu
a etiologii.
1. Osa III - přechodná charakteristika bolesti a druh výskytu:
• neznamenaná, nepoužitelná nebo neznámá
• jediná příhoda, krátká doba trvání
• přetrvávající nebo téměř přetrvávající,
stabilní intenzita
• přetrvávající nebo téměř přetrvávající,
proměnlivá intenzita
• nepravidelně recidivující
• pravidelně recidivující
• posílena paroxyzmem
• jiné kombinace
• žádná z výše uvedených možností
2. Osa IV - pacientovo hodnocení intenzity
a doby trvání bolesti:
• mírná
≤ 1 měsíc
1–6 měsíců
> 6 měsíců
• střední
≤ 1 měsíc
1–6 měsíců
> 6 měsíců
• silná
≤ 1 měsíc
1–6 měsíců
> 6 měsíců
3. Osa V - etiologie u případů, u kterých je
známa, může zahrnovat i ukvapené rozhodnutí:
• genetická nebo kongenitální
• trauma, operace, popáleniny
• infekční, parazitní
• zánětlivá, imunitní
• neoplastická
• toxická, metabolická
• degenerativní, mechanická
• dysfunkční (včetně psychofyziologické)
• neznámá
• psychiatrická
4. Osa VI - vyvolání
• vyvolaná
• nevyvolaná
2.4 Literatura
1. Abrams P, Cardozo L, Fall M, Griffiths D, Rosier P,
Ulmsten U, van Kerrebroeck P, Victor A, Wein A. The
standardisation of terminology of lower urinary tract
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Tab. 2. Klasifikace prostatitidy podle NIDDK/NIH.
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A. Zánětlivá CPPS: leukocyty ve spermatu/prostatickém sekretu/moči vymočené z močového
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B. Nezánětlivá CPPS: žádné leukocyty ve spermatu/prostatickém sekretu (EPS)/VB3
IV. Symptomatická zánětlivá prostatitida (histologická prostatitida)
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2.5 Chronická prostatitida
2.5.1 Úvod
Prostatitida je onemocnění, které nebylo
doposud dostatečně popsáno, pochopeno
a objasněno. Výzkum je zde zpomalen tím,
že přístup ke žláze je omezený. Bez jednoznačného zjištění příčiny vzniku a při
absenci rozlišujících klinických znaků,
neuniformních diagnostických kritérií
a prodloužené doby léčby nemáme k dispozici přijatelné vysvětlení tohoto onemocnění. U přibližně 5 10 % případů je u klinické prostatitidy prokázán bakteriální
původ. U zbývajících 90 % pacientů,
u nichž nebylo možné pomocí laboratorních metod identifikovat příčinu vzniku,
byl tento stav klasifikován jako chronická
nebakteriální prostatitida nebo prostatodynie [1-3]. Vzhledem k tomu, že symptomy nemusejí nezbytně prokázat izolované
onemocnění prostaty, bylo změněno
označení. Nový termín pro pacienty se
symptomatickou prostatitidou nebakteriálního původu je chronická prostatitida spojená se syndromem chronické pánevní
bolesti [4]. Chtěli bychom upozornit
čtenáře, že z důvodu srozumitelnosti
budeme v této studii užívat i starší terminologii.

2.5.2 Definice
Chronická prostatitida spojená se syndromem chronické pánevní bolesti je definována jako diskomfort nebo bolest
v oblasti pánve se sterilní kultivací a nesignifikantním počtem bílých krvinek ve vzorcích specifických pro prostatu, konkrétně
ve spermatu, prostatickém sekretu
a v moči, odebraných po masáži prostaty
[4]. Podle nové klasifikace Národního
ústavu pro diabetes a choroby trávení
a ledvin (National Institute of Diabetes
and Digestive and Kidney Diseases
(NIDDK) je chronická prostatitida spojená
se syndromem chronické pánevní bolesti
definována jako kategorie IIIB (tab. 2) [5].
2.5.3 Patogeneze
Etiologie a patofyziologie chronické prostatitidy zůstává nadále záhadou. Akutní
bakteriální prostatitida zahrnuje jiný proces onemocnění než syndrom chronické
prostatitidy. Stejně jako u ostatních případů syndromu pánevní bolesti převládají
i zde hypotézy, jejichž základ není podložen důkazy.
U pacientů se syndromem chronické
pánevní bolesti nebyly prokázány žádné
známky zánětu. Nevyskytuje se u nich uretritida, urogenitální karcinom, uretrální
striktura nebo neurologické onemocnění
postihující močový měchýř, ani u nich
nebylo zjištěno zjevné onemocnění renálního systému [4].
Pro etiologii chronické prostatitidy bylo
navrženo několik hypotéz. Některé tvrdí, že
bolest a následné podráždění a obstrukční
mikční symptomy mohou být způsobeny
obstrukcí dolních cest močových vyvolanou komplikacemi hrdla močového měchýře, dysfunkcí sfinkteru detruzoru,
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uretrální strikturou nebo dysfunkční mikcí
vedoucí ke zvýšení tlaku při mikci [6-11].
Jiné teorie popisují intraprostatický reflux
způsobený následkem turbulentní mikce
o vysokém tlaku ve spojení s výskytem
anatomické abnormality [12-15].
Další možnost představuje mikrobiologická příčina vzniku. Některé organizmy
vyskytující se v dolních cestách močových,
které byly v minulosti považovány za
neškodné, mohou být patogenní. Citlivější
izolační metody mohou identifikovat doposud utajené infekční organizmy [4].
Někteří autoři považují za viníka
nebakteriální prostatitidy imunologické
procesy, kdy může být onemocnění
vyvoláno nerozpoznaným antigenem nebo
autoimunitním procesem [16-18]. Reflux
moči do prostatických vývodů a acinů
může vyvolat sterilní zánětlivou reakci
[13].
Někteří se pro změnu přiklání k neuromuskulární etiologii [19-21]. Symptomy
mohou představovat druh reflexní sympatické dystrofie perinea a pánevního dna.
2.5.4 Diagnóza
Navzdory svému názvu představuje chronická prostatitida symptomatickou diagnózu. Může být stanovena na základě
3měsíční anamnézy genitourinární bolesti
a absence jiných výše popsaných patologií
dolních cest močových. Závažnost onemocnění, jeho progresi a reakci na léčbu
lze hodnotit pouze pomocí validovaných
skórovacích instrumentů [22,23]. Užitečné
je hodnotit i kvalitu života pacienta. Bylo
zjištěno, že chronická prostatitida ovlivňuje kvalitu života podobným způsobem jako
akutní infarkt myokardu, nestabilní angina
pectoris nebo Crohnova choroba [24,25].
Spolehlivý a platný index symptomů a kvality života představuje NIH Prostatitis
Symptom Index (CPSI) [26] a International
Prostate Symptom Score (IPSS) [27].
U chronické prostatitidy prokazuje
urodynamické vyšetření pokles proudu
moči, neúplnou relaxaci hrdla močového
měchýře a prostatické uretry, abnormálně
vysoký uzavírací uretrální tlak v klidovém
stavu. Relaxace zevního uretrálního
svěrače je během mikce normální
[6,28].
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Bylo zjištěno, že v případě dysfunkce
sfinkteru nebo spazmu svaloviny pánevního dna/perinea může být přínosná
aplikace svalových relaxantů (diazepam,
baklofen), neexistují však žádné prospektivní studie, které by tuto zkušenost
potvrdily [33].
Malé studie zkoumající aplikaci alfablokátorů prokazují, že ke klinickému
zlepšení dochází u 48–80 % případů
[6,21,34,35]. Zlepšení výtoku moči zablokováním alfa-receptorů hrdla močového
měchýře a prostaty může způsobit úlevu
některých symptomů.
Zlepšení symptomů bylo zaznamenáno i u podpůrných terapií jako je například biofeedback, relaxační cvičení, změna
životního stylu (např. dieta, ukončení cyklistiky), akupunktura, masáže, chiropraktická terapie nebo meditace [4,32].
Vzhledem k tomu, že někteří pacienti
pozorovali zlepšení symptomů při antimikrobiální terapii [3], doporučuje se aplikovat
zkušební dávku antibiotik [33,34].
U pacientů, kteří odpovídají na léčbu, je
třeba v aplikaci pokračovat po dobu
4–6 týdnů, nebo dokonce déle. V případě,
že po vysazení medikace dojde k recidivě,
je třeba zahájit dlouhodobou antimikro-

Laboratorní diagnostika je založena na
bakteriální lokalizaci pomocí testu
4 sklenic (zlatý standard) [29]. Tento test
je však příliš složitý pro užívání v běžné
urologické praxi [4]. Mikroskopické nálezy
exprese prostatického sekretu prokazují
přítomnost leukocytů a lipid-laden makrofágů, při mikroskopickém vyšetření nebo
kultivaci však nejsou zjištěny žádné organizmy a vzorek z močového měchýře je
sterilní [30]. Efektivitu diagnostického
vyšetření lze zlepšit prostým screeningovým vyšetřením (test 2 sklenic) [31].
Schéma 1 představuje přehled diagnostického hodnocení chronické prostatitidy.
2.5.5 Léčba
Vzhledem k tomu, že příčina chronické
prostatitidy (syndrom kategorie IIIB) není
známa, je běžná léčba problematická
a mnoho terapeutických možností vzniká
na základě zkušenosti s jednotlivými případy. Vyléčení dnes není realistický cíl,
proto je jedinou cestou ke zlepšení kvality
života pacienta řešení symptomů [32].
Přehled literatury prokazuje, že ke
zlepšení symptomů napomáhají alfablokátory, svalové relaxanty a různé fyzikální
terapie [4,32].

SYNDROM CHRONICKÉ NEZÁNĚTLIVÉ
PÁNEVNÍ BOLESTI (IIIB)
základní diagnóza
symptom skóre: NIH1,, CPSI2
exprese prostatického sekretu: leukocyty, test 4 sklenic
rozbor ejakulátu: leukocyty, PMN3-elastáza
(transrektální ultrazvukové vyšetření)
žádná patologie
žádný náznak
obstrukce

symptom skóre pro subvezikální obstrukci
IPSS4, NIH-CPSI (symptomy močových cest)

žádná další
diagnostická vyšetření

náznak obstrukce
další diagnostická
vyšetření
proud moči a reziduální moč
žádná patologie
patologie
žádná další
diagnostická vyšetření

1
3

NIH National Institutes of Health
PMN polymorfonukleáry

2
4

urodynamické vyšetření
endoskopické vyšetření

CPSI Chronic Prostatitis Symptom Index
IPSS International Prostate Symptom Score

Schéma 1. Diagnostické hodnocení chronické prostatitidy.
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biální terapii s nízkým dávkováním [37].
Dlouhodobé výsledky při aplikaci trimethoprim-sulfamethoxazolu jsou stále špatné
[38-40]. Výsledky terapie quinolonem,
která zahrnovala aplikaci norfoxacinu
[41], ciprofloxacinu [42,43] a ofloxacinu
[44-46] jsou o něco povzbudivější. Většině
pacientů s prostatitidou jsou aplikována
analgetika, nemáme však k dispozici
údaje týkající se jejich dlouhodobého
účinku [4,32].
U některých pacientů může mít příznivé výsledky aplikace nesteroidních protizánětlivých medikamentů. Prospěšná
může být imunitní modulace užívající
inhibitory cytokinu nebo jiný přístup.
Předtím, než bude možné tuto terapii
doporučit, je však nutné provést řádné
studie [47,48].
Některé malé pilotní studie zkoumající
inhibitory 5alfa-reduktázy podporují domněnku, že aplikace finasteridu může
příznivě ovlivnit mikci i bolestivost [33,
49,50].
Aplikace anticholinergik přináší benefit v omezování dráždivých močových
symptomů a při upravování sexuální aktivity [51].
Byly zaznamenány pozitivní účinky
fytoterapie [52,53] a pentasanpolysulfátu
(PPS) [54], tyto přístupy je však třeba
předtím, než bude možné vyvodit určité
závěry, prozkoumat v prospektivních
studiích.
U některých pacientů mají příznivé
účinky terapie využívající teplo, jako například transrektální hypertermie [55-58]
a transuretrální termoterapie [59-62] [32].
Operační léčba, jako například transuretrální incize hrdla močového měchýře
[9], radikální transuretrální resekce prostaty [63,64] nebo zejména radikální prostatektomie, hrají zcela nevýznamnou roli
a vyžadují další specifické indikace [32].
2.6 Intersticiální cystitida
2.6.1 Úvod
IC je onemocnění močového měchýře,
které bylo poprvé popsáno Skenem v roce
1887 [65]. Guy L. Hunner na počátku minulého století jako první popsal vřed, který
představuje typický cystoskopický nález
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Tab. 3. Definice intersticiální cystitidy vytvořená pro účely výzkumu na semináři
NIDDK IC, 28–29. srpna 1987 [70].
faktor pro automatické zařazení
• Hunnerův vřed
pozitivní faktory
• bolest při naplňování močového měchýře, která se zmírní při vyprazdňování
• bolest (suprapubická, pánevní, vaginální nebo perineální)
• glomerulace identifikované při endoskopii
• snížená kompliance na cystometrogramu
faktory pro automatické vyřazení
• < 18 let
• benigní nebo maligní tumory močového měchýře
• radiační cystitida
• tuberkulózní cystitida
• bakteriální cystitida
• vaginitida
• cyklofosfamidová cystitida
• symptomatický uretrální divertikl
• cervikální, vaginální nebo uretrální karcinom nebo karcinom dělohy
• aktivní herpes
• konkrementy v distální části močovodu nebo konkrementy v močovém měchýři
• frekvence buzení < 5krát v průběhu 12 hod
• nykturie < 2krát
• symptomy zmírněny aplikací antibiotik, antiseptik, analgetik (např. fenazopyridin hydrochlorid)
• doba trvání < 12 měsíců
• samovolné kontrakce močového měchýře (urodynamika)
• kapacita > 400 ml, absence senzorické urgence

u 10–50 % IC pacientů [66,67]. Onemocnění bylo nazýváno také submukózní
vřed, ale Bumpus v roce 1930 znovu
převzal terminologii vytvořenou Skenem
[65], protože ji vzhledem k celkovému
zasažení močového měchýře považoval za
vhodnější [68]. John Hand [69] si v roce
1949, kdy prezentoval velkou skupinu IC
pacientů s různými endoskopickými
i histopatologickými nálezy, uvědomil, že
jeho materiál týkající se IC nezahrnuje
pouze jednu entitu.
2.6.2 Definice
Vzhledem k obtížím při definování tohoto
onemocnění se užívá neobvykle široká
škála diagnostických kritérií. Na konferenci NIDDK koncem 80. let 20. století byla
vytvořena kritéria, která umožní srovnávání skupin pacientů zahrnutých do vědekých studií (tab. 3) [70]. Tato kritéria
umožňují diagnostikování IC pomocí
vylučovací metody. Bolest močového
měchýře, urgence a podslizniční krvácení
nazývané glomerulace představují jediná

pozitivní kritéria. Identifikace ohraničených lézí Hunnerova typu je považována za
automatické zařazující kritérium. Kritéria
NIDDK jsou obecně užívaná, ale představují pouze minimální základ pro stanovení
diagnózy, a někteří je považují za příliš
omezující pro klinické použití [71]. Jiní se
domnívají, že přesnost tohoto systému lze
zvýšit identifikací dalších pozitivních
kritérií. Je třeba si uvědomit, že ať
použijeme jakoukoliv metodu, nevyhneme
se dnes nestejnorodosti.
Distenze močového měchýře je definována jako tlak 80 cm vodního sloupce
za 1 min (sic). Pro zahrnutí do zkoumané
populace jsou nezbytné dva pozitivní
faktory. Rozdělení pacientů podle kapacity močového měchýře v celkové
anestezii na konci studie bylo < 350 ml
a > 350 ml.
2.6.3 Patogeneze
Příčina vzniku IC není známa, máme tedy
nevyhnutelně k dispozici velké množství
hypotéz bez odpovídajících důkazů.
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Infekce
Přítomnost mikroorganizmů nebyla zjištěna jako příčina IC. Přestože kultivace moči
může u malého procenta pacientů obsahovat bakterie, aplikace antibiotik není
u tohoto onemocnění účinná. Mnoho studií užívalo důmyslné mikrobiologické
detekční metody zcela bezvýsledně. Za původce byla považována bakterie náročná
na podmínky prostředí [75], někteří autoři
jako například Lynes et al [76], však nezjistili žádné imunologické důkazy vzdálené
nebo současně přítomné bakteriální
infekce.Virové kultivační metody přinesly
podobně neuspokojivé výsledky. Technika
užívající polymerázovou řetězovou reakci
(PCR) testující gen 16S RNA, který by byl
v případě výskytu bakterie přítomen
v tkáni močového měchýře nebo moči,
také nepřinesla žádné výsledky [77].
Otázka podílu mikroorganizmů na vzniku
IC však ještě nebyla zcela vyřešena.
U klasické IC je vždy identifikován
zánět. Histologické vyšetření lézí v močovém měchýři odhalily pancystitidu a perineurální zánětlivé infiltráty lymfocytů
a B-lymfocytů [78]. U IC, u níž nejsou
přítomny vředy, je zánět pouze nesignifikantní [72].
Aktivace mastocytů
Mastocyty jsou multifunkční imunitní
buňky, které obsahují silné mediátory
zánětu jako například histamin, leukotrieny, serotonin a cytokiny [79]. Mnoho symptomů a nálezů vyskytujících se u klasické
IC, jako je například bolest, frekvence,
edém, fibróza a neovaskularizace lamina
propria, může být způsobeno uvolněním
faktorů spojených s mastocyty. U pacienta
s klasickou IC byl ve srovnání s kontrolní
skupinou zjištěn 10násobný nárůst počtu
mastocytů ve tkáni močového měchýře.
U neulcerózní IC je počet mastocytů normální, nebo jen mírně zvýšený [72,79,80].
Uroteliální dysfunkce/defekty
glykosaminoglykanové (GAG) vrstvy
U všech pacientů s IC byl zjištěn určitý stupeň křehkosti sliznice močového měchýře,
která se projevuje jako fisura nebo ruptura
urotelu močového měchýře při distenzi
(praskání sliznice). U klasické IC je přítom-
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na granulační tkáň indikující proces
obnovy [81]. U pacientů s klasickou IC je
charakteristický nález oddělení urotelu
a makroskopické defekty uroteliální výstelky; u některých pacientů s neulcerózní IC
jsou po distenzi močového měchýře
zjištěny povrchové defekty [81]. Pomocí
skenu elektronovým mikroskopem a dalších technik byly zjištěny rozšířené junkce
a jejich zvýšená permeabilita [82,83]. Tyto
změny mohou být v souladu s defektem
GAG-vrstvy. Tuto hypotézu formulovali
Parson a Mulholland [84,85], kteří tvrdí, že
defekty GAG-vrstvy vystavují submukózní
nervová filamenta škodlivým látkám
v moči.
Autoimunitní mechanizmy
U pacientů s IC byly prováděny četné
studie zkoumající protilátky působící proti
tkáňové složce toho, kdo ji produkuje [86],
výsledky jsou však příliš obecné. Některé
klinické a histopatologické charakteristické znaky přítomné u pacientů s IC připomínají jiné autoimunitní jevy. Přítomnost antinukleárních protilátek [87,88] vedla
k hypotéze, že reakce připomíná onemocnění lupus [89,90]. Ve skutečnosti jsou
protilátky přítomny pouze u některých
pacientů a hypotéza, že titr protilátky
může vyjadřovat závažnost onemocnění,
nebyla dosud testována [91].
Mattila zjistil přítomnost imunitních
depozitů v cévním systému stěny močového měchýře [92]. Jeho další studie prokázaly aktivaci komplementu [93]. Pomocí
imunohistochemické a cytoflourometrické
analýzy sliznice močového měchýře byly
zjištěny rozdíly u pacientů s klasickou IC
a u pacientů s neulcerózní IC. V případě
klasické IC byly identifikovány infiltráty
T-lymfocytů a uzlíky B-lymfocytů, zatímco
u neulcerózní IC byla zjištěna pouze infiltrace T-lymfocytů [94]. Špatná charakteristika pacientů, zejména v otázce subklasifikce IC, v mnoha studiích znesnadňuje
interpretaci těchto údajů.
Metabolizmus oxidu dusnatého
Aktivita syntetázy oxidu dusnatého byla
pečlivě zkoumána [95]. Bylo prokázáno, že
orální aplikace L-argininu [96] zvyšuje
u pacientů s IC množství enzymů a meta-

bolitů spojených s oxidem dusnatým
v moči [97], význam toho zjištění však není
zcela patrný.
Neurobiologie
U IC pacientů bylo zaznamenáno zvýšení
sympatické inervace a aktivace purinergní
neurotransmise. Ve Schwannových buňkách periferního nervového systému byla
zjištěna rodina S-100 proteinů [98].
U pacientů s neulcerózní IC byla zaznamenána snížená hladina S-100 proteinů
[99]. Toto zjištění je však v rozporu
s pozorováním Hohenfellnera et al [100],
kteří užili „produkt proteinového genu polyklonní protilátku 9,5“ a zjistili, že
u pacientů s IC došlo ke zvýšení celkového
obsahu v nervu. U svých pacientů neklasifikovali onemocnění jako klasické nebo
neulcerózní.
Hydroxyláza tyrozinu je enzym omezující syntézu katecholaminu. U pacientů s IC
bylo narozdíl od kontrolní skupiny popsáno
zvýšení imunoreaktivity tyrozinu hydroxylázy ve tkáni močového měchýře [101], což
lze vysvětlit zvýšenou sympatickou aktivitou. Specifický ultrastrukturální vzhled
vzorků odebraných pacientům s neulcerózní IC vedla Elbadawiho a Lighta k domněnce o neurogenním zánětu jako
spouštěči kaskády příhod [102].
Toxické látky
Toxické složky v moči mohou při IC způsobovat poškození močového měchýře.
Jedním z možných důvodů může být cytotoxický účinek tepelně nestálých kationtových částic o nízké molekulární hmotnosti v moči [103]. Defektní produkce
cytokinů může snižovat obranu sliznice
proti toxickým látkám [104].
Hypoxie
Byl zaznamenán pokles mikrovaskulární
denzity v suburoteliu [105]. V nedávno
provedené studii bylo zjištěno, že u pacientů s IC došlo při plnění močového měchýře
ke snížení perfuze, zatímco u kontrolní
skupiny nastala opačná situace [106].
Komplexní patogenní interakce
V poslední době byly navrženy složitější
mechanizmy zahrnující více aspektů.
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Theoharides et al prokázali, že aktivace
mastocytů v blízkosti nervových zakončení
může být ovlivněna estradiolem i hormonem uvolňujícím kortikotropin [107].
Okragly et al zaznamenali u pacientů s IC
narozdíl od kontrolní skupiny zvýšenou
hladinu triptázy, nervového růstového faktoru, neurotropinu-3 a neurotropického
faktoru gliových buněk [108]. Tato zjištění
vedou k domněnce, že IC může vznikat
následkem interakce mezi nervovým, imunitním a endokrinním systémem. V nedávné době byla předložena hypotéza
vysvětlující distribuci mastocytů do epitelu
u klasické IC epiteliální expresí kmenových
buněk a interleukinů-6 (IL-6) [79]. Abdel-Mageet et al zjistili u pacientů s IC zvýšenou expresi p65, nukleární podjednotky
faktoru-kappa-B [109]. Následně prezentovali údaje prokazující 5násobné zvýšení
exprese genu IL-6 po aktivaci nukleárního
faktoru-kappa-B [110], přestože IL-6 je
všudypřítomný cytokin.
2.6.4 Epidemiologie
Údaje týkající se prevalence IC se různí.
První systematická studie prokázala, že ve
Finsku postihuje IC 10 ze 100 000 obyvatel [111]. Bade zaznamenal prevalenci
8–16 na 100 000 obyvatel Nizozemí
[112]. Existuje však domněnka, že prevalence IC je podhodnocena [113] a že
u dospělé populace v USA může převýšit
0,5 % [69,111,114,116].
Aktuální informace z USA prokazují, že
by mohla být postižena 5–6/10 000 populace [117]. Tato nejednoznačnost
vzniká následkem užívání čistě symptomatických diagnostických kritérií.
Byl zjištěn predominantní výskyt u žen
v poměru 10 : 1 [69,111,115,116] a zdá
se, že onemocnění se vyskytuje častěji
u bělochů [116].
Stále nebyl zjištěn poměr mezi výskytem klasické a neulcerózní IC. Messing
a Stamey uvedli, že přibližně 1/2 pacientů
byla postižena klasickou IC [118]. Stejné
procento bylo uvedeno u švédské populace [72,74]. Americká centra disponující
databázemi o velkém počtu pacientů zjistila, že IC Hunnerova typu představuje přibližně 5–10 % všech případů [119]. Koziol
et al v nedávné době publikovali velkou
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studii, v níž klasická IC představovala přibližně 20 % všech případů [120].
Máme k dispozici stále větší množství
důkazů týkajících genetické složky IC.
Podle Parsona [121] zaznamenalo 35 %
z 466 pacientů s IC a 33 % z 166 pacientů s uretrálním syndromem komplikace
spojené s urgencí/frekvencí u rodinných
příslušníků ženského pohlaví.
Warren et al [122] zkoumali výskyt IC
u nejbližších příbuzných 2058 pacientů
Interstitial Cystitis Association (ICA) a zaznamenali vyšší prevalenci než u normální
populace. Shodu ve výskytu IC zaznamenali také u dvojčat [123] - u 5 z 8 jednovaječných dvojčat byla zjištěna IC nebo případně podezření na IC, zatímco z 26 dvojvaječných dvojčat nebylo postiženo žádné.
IC má značný ekonomický dopad. I bez
nepřímých nákladů jsou stoupající náklady
na léčbu IC v USA odhadovány na více než
100 milionů dolarů ročně [113].
2.6.5 Souvislost s dalšími onemocněními
Zjištěna byla souvislost mezi IC a zánětlivým střevním onemocněním, systémovým
lupus erythematodes, syndromem dráždivých střev a fibromyalgií [124-126].
2.6.6 Diagnostika
Diagnóza IC je stanovena na základě zhodnocení symptomů, fyzikálního vyšetření,
rozboru moči, cystoskopie s hydrodistenzí
a biopsie (schéma 2).
U všech pacientů s IC je přítomna
charakteristická bolest a zvýšená frekvence mikce, která může být závažná a vždy
zahrnuje nykturii. Charakter bolesti je
klíčovým symptomem tohoto onemocnění.
Bolest souvisí se stupněm naplnění
močového měchýře, obvykle se zhoršuje
se zvětšením objemu močového měchýře,
je lokalizována suprapubicky, vystřeluje do
třísel, vaginy, rekta nebo křížové kosti, při
močení dochází k úlevě od bolesti, která
se však brzy vrací [72,107,127-129].
Rozdíl mezi 2 subtypy IC spočívá v klinické prezentaci a věkové distribuci [74].
Klasická IC představuje destruktivní zánět,
který u některých pacientů vede k fibrotickému močovému měchýři o malé kapacitě, případně k obstrukci výtoku z horních
cest močových. U neulcerózního onemoc-

nění k podobné progresi nedochází
[118,130]. Obě podskupiny se liší svými
histopatologickými, imunologickými a neurobiologickými znaky [80,81,94,99,101,
131,132].
Onemocnění lze léčit neinvazivním
způsobem [120]. Oba podtypy reagují na
léčbu odlišně [133-136].
Endoskopicky se klasická IC projevuje
zarudlými oblastmi sliznice, často spojenými s malými cévami směřujícími směrem
k centrální jizvě, někdy pokryté malou
krevní sraženinou nebo fibrinovým povlakem [72]. Se zvětšující se distenzí
močového měchýře dochází k prasknutí
jizvy a krvácení typu vodopádu. Existuje
úzká spojitost mezi klasickou IC a zmenšením objemu močového měchýře v celkové anestezii [72,74,137]. Neulcerózní IC
se při počáteční cystoskopii projevuje normální sliznicí močového měchýře. Vznik
glomerulací po hydrodistenzi je považován
za pozitivní diagnostický znak. V nedávné
době provedená studie prokázala absenci
rozdílu v cystoskopickém nálezu mezi
pacienty s neulcerózním IC a ženami bez
symptomů močového měchýře, které podstupují podvaz vejcovodů [138].
Biopsie pomáhá stanovit nebo podpořit klinickou diagnózu obou typů IC.
Pomocí histologického vyšetření je třeba
vyloučit 2 významné diagnózy – karcinom
in situ a tuberkolózní cystitidu [139].
Bylo prokázáno, že při diagnostikování
IC může být nápomocný test permeability
močového měchýře chloridem draselným
[140]. Podle nedávných studií však tento
test postrádá dostatečnou rozlišující
schopnost [141,142]. Pro přímé hodnocení permeability močového měchýře je
doporučován test absorpce ramnózy, který
však stále nebyl zkoumán ve větších
studiích [143].
Pro popis symptomů u individuálních
pacientů a měření výsledků mohou být
vhodnou pomůckou symptom skóre.
V nedávné době byl ve velké studii
úspěšně ověřen O´Leary-Santův symptom
index [144].
2.6.7 IC u dětí a mužů
Věk pod 18 let je podle kritérií NIDDK kritériem pro vyloučení. U obou typů IC však
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byly identifikovány výjimečné případy
i u mladších pacientů [145]. IC tedy nelze
vyloučit na základě věku. Byl však zaznamenán predominantní výskyt IC u žen,
v poměru 10:1. Diagnózu je třeba uvážit
i u mužů s příslušnými symptomy [146].
2.6.8 Medikamentózní léčba
Analgetika
Vzhledem k tomu, že bolest je dominantní
symptom, většina pacientů vyzkouší
v určité fázi onemocnění aplikaci běžně
užívaných analgetik. Výsledky nejsou
bohužel příliš povzbudivé, neboť viscerální
bolest přítomná při IC neodpovídá na
aplikaci těchto medikamentů příliš dobře.
Nebyla publikována žádná systematická
studie zabývající se aplikací běžných analgetik u IC. U pacientů se závažnou IC je
dlouhodobá léčba opioidy u nemaligního
procesu obtížná, ale u většiny těžkých případů IC poměrně častá. Vzhledem k chronické povaze tohoto onemocnění by se
měla podobná léčba nasazovat pouze ve
výjimečných případech a měla by podléhat
pečlivému sledování.
Kortikosteroidy
Při léčbě IC byla testována i aplikace kortikosteroidů. Výsledky jsou povzbudivé
[147] i zrazující [148]. Vzhledem k závažným vedlejším účinkům steroidů se jejich
aplikace příliš nedoporučuje.
Antialergika
Převládá názor, že při IC hrají významnou
roli mastocyty. Mezi látky uvolňované mastocyty se řadí histamin. Při užití antagonistů receptoru histaminu pro blokádu
receptoru H1 [149] a receptoru H2 [150]
byly zaznamenány různé výsledky.
Hydroxyzin – je antagonista receptoru
histaminu H1, který může blokovat aktivaci neuronů mastocytů inhibicí sekrece
serotoninu [151]. Obvykle se užívá hydroxyzin hydrochlorid (Atarax) v počátečním
dávkování 25 mg před spaním. V případě
dobré snášenlivosti se dávka zvyšuje na
50 nebo dokonce 70 mg/den. Nejčastějšími vedlejšími účinky je útlum a celková
slabost, která obvykle po určité době
aplikace medikamentu vymizí. V 1. studii
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testující aplikaci hydroxyzinu zaznamenalo
zlepšení v celém rozmezí symptomů IC
více než 90 % pacientů. Bylo zjištěno
i zlepšení dalších symptomů, jako například migrény, střevního syndromu nebo
alergie [149]. Tyto povzbudivé výsledky
byly potvrzeny v další studii [149, 152].
Cimetidin – bylo zjištěno, že cimetidin,
blokátor H2, zlepšuje symptomy u syndromu bolestivého močového měchýře [153].
Thilagarajah et al zahrnuli 36 pacientů
s bolestivým močovým měchýřem do dvojitě zaslepené klinické studie testující orální aplikaci cimetidinu versus placeba po
dobu 3 měsíců. U pacientů užívajících
cimetidin došlo k signifikantnímu zlepšení
symptom skóre, bolesti i nykturie. Při histologickém vyšetření však sliznice močového měchýře nevykazovala v žádné skupině
žádné kvalitativní změny [154].
Amitriptylin – bylo prokázáno, že tricyklické antidepresivum amitriptylin způsobuje úlevu symptomů u IC. Tento medikament účinkuje na základě mechanizmů
jako například blokáda receptorů acetylcholinu, inhibice uvolněného serotoninu
a obnovené vychytávání norepinefrinu
a blokáda receptoru histaminu H1. Amitriptylin je také anxiolytikum [155].
Některé studie udávají po orální aplikaci
amitriptylinu zlepšení IC [133, 156, 157].
Pentosanpolysulfát sodný (PPS, Elmiron) – účinky tohoto medikamentu byly
hodnoceny v dvojitě zaslepené placebem
kontrolované studii. U pacientů užívajících
PPS bylo narozdíl od kontrolní skupiny zaznamenáno subjektivní zlepšení bolesti,
urgence a frekvence, ovšem nikoliv nykturie [158, 159].
Fritjofsson et al prokázali v otevřené
multicentrické studii příznivější účinek
PPS u klasické než u neulcerózní IC [136].
Předpokládá se, že PPS účinkuje jako
náhražka defektu ve vrstvě glykosaminoglykanů (GAG). Normální dávkování se
pohybuje okolo 150–200 mg denně mezi
jídlem. Absorpce PPS je neúplná.
Antibiotika
Antibiotika hrají při léčbě IC pouze omezenou roli. Warren provedl prospektivní,
randomizovanou, dvojitě zaslepenou,
placebem kontrolovanou pilotní studii orál-

ní aplikace antibiotik u 50 pacientů s IC.
Celkové zlepšení bylo zjištěno u 12 z 25
pacientů ve skupině užívající antibiotika
a u 6 z 25 pacientů ve skupině užívající
placebo, 10 pacientů v 1. skupině a 5 pacientů v 2. skupině zaznamenalo zlepšení
bolesti a urgence. Autoři došli k závěru, že
samotná aplikace antibiotik nebo aplikace
v kombinaci s jinými medikamenty může
u některých pacientů vést k zlepšení
symptomů, ovšem nepředstavuje zásadní
pokrok v terapii IC [160].
Prostaglandin
Misoprostol je prostaglandin regulující
různé imunologické kaskády. Kelly aplikoval 25 pacientům s IC 600 μg misoprostolu denně po dobu 3 měsíců. V závislosti
na reakci pacienti pokračovali v terapii po
dobu dalších 6 měsíců. Po 3 měsících
došlo u 14 pacientů k signifikantnímu
zlepšení a po dalších 6 měsících došlo
u 12 z nich k trvalému zlepšení. Při léčbě
však byla zaznamenána 64% incidence
nepříznivých účinků [161].
L-arginin
Bylo zjištěno, že orální aplikace L-argininu,
substrátu syntézy oxidu dusičnatého, vede
ke zlepšení symptomů IC [162-165].
U pacientů s IC byla prokázána zvýšená
koncentrace oxidu dusičnatého [165]. Jiní
výzkumníci však tento účinek nepotvrdili.
Imunosupresiva
Oravisto a Alftan testovali účinek azathioprinu při léčbě IC [168]. 38 pacientům bylo
aplikováno 50–100 mg azathioprinu
denně. U 22 pacientů bolest vymizela
a u 20 pacientů se snížila frekvence močení. Vzhledem k tomu, že autoři neznamenávali vedlejší účinky a nemáme k dispozici kontrolované studie, nejsou publikované údaje dostatečné pro zhodnocení
významu tohoto druhu léčby. V nedávné
době byl v otevřených studiích testován
účinek cyklosporinu [169] a metotrexátu
[170]; byl zjištěn benefit při snižování
bolesti, ale pouze omezený účinek při
zlepšování urgence-frekvence.
Anticholinergika
Oxybutynin je anticholinergikum užívané
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pro léčbu dysfunkce hyperaktivního detruzoru. V jedné studii bylo při intravezikální
aplikaci oxybutyninu v kombinaci
s cvičením močového měchýře zjištěno
zlepšení funkční kapacity močového měchýře, objemu při prvním pocitu plnosti
a cystometrické kapacity močového měchýře [171]. Vliv na zlepšení bolesti však
nebyl zaznamenán.
Gabapentin
Medikament užívaný pro léčbu epilepsie
gabapentin je nový přípravek, který může
být aplikován při léčbě bolestivých
onemocnění. Gabapentin může snižovat
potřebu aplikace dalších medikamentů
jako například opioidů. U 2 pacientů s IC
bylo prokázáno zlepšení funkční kapacity
a při přidání gabapentinu k medikamentům stejnou kontrolu bolesti [172].
V následující nekontrolované studii zvyšující postupně dávkování, zahrnující 21 pacientů s chronickou genitourinární bolestí
[173], došlo po 6měsíční aplikaci gabapentinu ke zlepšení u 10 pacientů. Studie
zahrnovala 8 pacientů s IC, z nichž
5 reagovalo na aplikaci gabapentinu.
Suplatast tosilát
Orálně aplikovaný imunoregulátor, který
potlačuje alergické procesy přenášené
T-lymfocyty. Uedat al [174] zkoumali
účinek Suplatast tosilátu (IPD-1151T)
u 14 žen s IC, které po roční léčbě zaznamenaly signifikantní zvýšení kapacity
močového měchýře a zlepšení symptomů.
Při léčbě se neobjevily žádné závažné
vedlejší účinky a terapeutické účinky
korelovaly se snížením eozinofilů, imunoglobulinu E- a T-lymfocytů v krvi. Bohužel
nemáme k dispozici žádné komparativní
kontrolované údaje.
Kvercetin
Bioflavonoid s prokázanou účinností při
léčbě syndromu pánevní bolesti u mužů.
Jeho aplikace byla se slibnými výsledky
testována v malé otevřené studii [175].
2.6.9 Intravezikální léčba
Intravezikální aplikace medikamentů
umožňuje jejich lepší koncentraci v cílové
oblasti s pouze malým výskytem systé-
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mových vedlejších účinků. Hlavními nevýhodami této metody je potřeba intermitentní katetrizace, která může být
u pacientů s IC bolestivá, cenová náročnost a riziko infekce. Pro léčbu IC jsou
doporučovány a testovány různé druhy
intravezikální léčby.
Lokální anestetika
V literatuře se můžeme setkat s několika
případy úspěšné léčby IC pomocí intravezikální aplikace lidokainu [176,177].
Lidokain má anestezující účinek na urotel,
je však špatně vstřebáván. Podle Henryho
[178] lze dosáhnout lepší farmakokinetiky
pomocí alkalizace lidokainu před jeho
intravezikální aplikací.
PPS je glykoprotein znovu doplňující
vrstvu GAG v močovém měchýři, která byla
poškozena IC. Při orální aplikaci PPS je
jeho biodostupnost velmi špatná, proto se
doporučuje intravezikální aplikace. V dvojitě zaslepené, placebem kontrolované
studii bylo zkoumáno 20 pacientů s IC
[179], kdy 10 z nich bylo 2krát týdně po
dobu 3 měsíců intravezikálně aplikováno
PPS (300 mg v 50 ml 0,9% fyziologického
roztoku) a 10 pacientům bylo aplikováno
placebo. Po 3 měsících došlo k signifikantnímu zlepšení symptomů u 4 pacientů léčených pomocí PPS a u 2 pacientů ve
skupině užívajících placebo. Ke statisticky
signifikantnímu zvýšení kapacity močového měchýře došlo pouze u pacientů
léčených pomocí PPS. Po 18 měsících
došlo k úlevě symptomů u 8 pacientů,
kterým bylo stále podáváno PPS, a u 4 pacientů, kteří nedostávali žádnou léčbu.
Intravezikální aplikace heparinu se
doporučuje z důvodu vytvoření ochranné
vrstvy. V otevřené, prospektivní, nekontrolované studii [180] bylo 48 pacientům
s IC 3krát týdně aplikováno 10 000 jednotek heparinu v 10 ml fyziologického roztoku po dobu 3 měsíců. U více než
poloviny pacientů došlo k omezení symptomů IC, s postupným zlepšením více než
1 rok po terapii. Kuo [181] provedl další
nekontrolovanou studii intravezikální aplikace heparinu (25 000 jednotek 2krát
týdně po dobu 3 měsíců) u žen se syndromem frekvence-urgence s pozitivním
výsledkem draslíkové testu. Studie zahrno-

vala 10 pacientek s IC, z nichž 8 zaznamenalo zlepšení symptomů.
Kyselina hyaluronová – léčba pomocí
kyseliny hyaluronové, přírodního proteoglykanu, je zaměřena na obnovu defektů GAG
vrstvy. Morales [182] aplikoval kyselinu
hyaluronovou 25 pacientům s IC a po 4 týdnech léčby zaznamenal 56% míru zlepšení
a po 7 týdnech 71% míru zlepšení. Po
24 týdnech došlo ke snížení účinnosti,
nebyla však zaznamenána žádná signifikantní toxicita. Nordling [183] po 3měsíční
prospektivní, nerandomizované studii 3 roky
sledoval a hodnotil účinek intravezikální
aplikace kyseliny hyaluronové na symptomy
IC. Z 20 pacientů se 11 rozhodlo pokračovat v léčbě i po skončení původní studie
a přibližně u 2/3 pacientů byly zaznamenány mírné pozitivní dlouhodobé účinky.
Dimethyl sulfoxid (DMSO) je chemické
rozpouštědlo a ve vodě rozpustná látka,
která proniká buněčnými membránami.
Má analgetické, protizánětlivé, kolagenolytické a svalovinu uvolňující účinky. Dále
likviduje nitrobuněčný radikál OH, který je
považován za důležitý spouštěč zánětlivého procesu. Jeho aplikace byla empiricky
testována, a bylo zjištěno, že způsobuje
zmírnění symptomů IC a dnes je aplikace
této látky považován za standardní léčbu.
V kontrolované, zkřížené studii [184] dostávalo 33 pacientů s IC 50% roztok
DMSO a placebo (fyziologický roztok).
Všichni pacienti dostávali i roztok i placebo, intravezikální aplikací 2krát každé
2 týdny. 53 % pacientů léčených DMSO
a 18 % pacientů léčených placebem zaznamenalo subjektivní zlepšení, objektivní
zlepšení bylo zaznamenáno u 93 % a 35 %
pacientů. Další nekontrolovaná studie
testující DMSO zaznamenala po dobu
1–2 měsíců 50–70% míru odpovědi
[185]. DMSO je kontraindikován při infekci
močových cest nebo krátce po biopsii
močového měchýře a přechodně vyvolává
zápach připomínající česnek. Také je třeba
poznamenat, že byl zaznamenán případ,
kdy léčba DMSO způsobovala pigmentovou usazeninu v oční čočce [186], proto
by mělo být během léčby zváženo vyšetření oftalmologem.
Bacillus Calmette-Guerin (BCG) – imunomodulační vlastnosti vakcíny BCG proti
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tuberkulóze se užívají při intravezikální
léčbě povrchového karcinomu močového
měchýře. Prospektivní, dvojitě zaslepená
pilotní studie provedená roce 1997, jež
testovala intravezikální aplikaci BCG
u 30 pacientů s IC, kteří po dobu 6 týdnů
dostávali kmen BCG Tice nebo placebo,
prokázala 60% míru odpovědi u pacientů
užívajících BCG [187]. V dalším sledování
probíhajícím po dobu 24–33 měsíců byla
u 8 z 9 pacientů reagujících příznivě na
léčbu zaznamenána pozitivní odpověď
a u pacientů nereagujících na léčbu nebylo zjištěno zhoršení symptomů. Tyto výsledky jsou v rozporu s výsledky prospektivní,
dvojitě zaslepené, zkřížené studie BCG
a DMSO [135], kde léčba pomocí BCG
neprokázala žádný benefit.
Clorpactin je detergent kyseliny hypochlorové, který se užívá při léčbě tuberkulózní cystitidy [189] a při léčbě IC se užíval
již před 50 lety [190,191]. Jeho účinek je
založen na destrukci urotelu, která je
následována rekonstrukcí zdravé tkáně.
Při instilaci 0,4% roztoku clorpactinu byla
zaznamenána efektivní a dlouhotrvající
úleva symptomů IC [192,193]. Tato procedura je bolestivá a vyžaduje anestezii. Na
počátku tato léčba na několik dní zhoršuje
symptomy bolesti a dysurie. Pro léčbu byly
doporučovány týdenní až měsíční intervaly
aplikace. Při aplikaci po dobu 6 až 12 měsíců byla zaznamenána 50–70 % míra
odpovědi [194]. Léčba je kontraindikována krátce po biopsii močového měchýře
a u pacientů s vezikouretrálním refluxem,
protože u nich může vzniknout ureterální
fibróza [192,195]. Je zde vysoká míra
výskytu komplikací.
Vanilloidy narušují senzorické neurony
[196]. Resiniferatoxin (RTX) je velmi silný
analog extraktu chilli papriček kapsaicinu,
který působí při instilaci mírnější bolesti.
V randomizované, placebem kontrolované
studii zahrnující 18 pacientů s hypersenzitivním močovým měchýřem a bolestivostí
[197] bylo zjištěno, že RTX signifikantně
snižuje střední dobu frekvence, nykturii
a skóre bolesti o přibližně 50 %. V jiné
studii zahrnující 7 pacientů s hyperreflexií
detruzoru zlepšovala aplikace RTX frekvenci mikce, inkontinenci a kapacitu močového měchýře [198].
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2.6.10 Intervenční léčba
Distenze močového měchýře
Často citovaná studie Bumpuse [68]
nepřesně uvádí, že hydrodistenze vedla po
několika měsících ke zlepšení symptomů
u 100 pacientů. Ani populace pacientů ani
symptomy však nebyly definovány a popis
užívaných metod je nedostatečný. Ormond
[199] a Longacre [200] ve svých publikacích ve 30. letech 20. století uvádějí podobně nepřesné údaje. Franksson [201]
v roce 1957 provedl nekontrolovanou retrospektivní studii, ve které léčil 33 pacientů pomocí opakované (až 10 opakování)
distenze. U 12 pacientů došlo ke zlepšení
symptomů trvající 4 týdny, u 14 pacientů
až 6 měsíců a u 7 pacientů až 1 rok.
Britské studie ze 70. let 20. století uvádějí
opačné výsledky. Dunn [202] při užití
Helmsteinovy metody [203], kdy je po
dobu 3 hodin distendován intravezikální
balonek na hodnotu systolického krevního
tlaku, udává úplnou absenci symptomů
u 16 z 25 pacientů po 14 měsíců. Ve 2 případech došlo k ruptuře močového měchýře. Tyto výsledky jsou však v rozporu
s Badenochovými [147] závěry; po hydrodistenzi nezaznamenal u 44 z 56 pacientů
žádné zlepšení. O 20 let později McCahy
[204] hydrodistenzi zavrhuje kvůli neefektivnosti a 20% míře komplikací.
V nedávné nekontrolované studii
provedl Gleiman [205] u 65 pacientů s IC
3hodinovou balónkovou hydrodistenzi.
Účinnost léčby byla po 6 měsících 38 %
u 33 retrospektivně sledovaných pacientů
a 60 % u 32 prospektivně sledovaných
pacientů a po 1 roce byla zjištěna 22%
a 43% účinnost. Tyto výsledky byly lepší
u pacientů s kapacitou močového měchýře větší než 150 ml.
Přestože je hydrodistenze močového
měchýře často užívanou metodou léčby IC,
nemáme k dispozici žádné vědecké důkazy.
Hydrodistenze představuje diagnostickou
možnost s omezenou terapeutickou účinností.
Elektromotivní aplikace medikamentů
(EMDA)
Zvyšuje penetraci ionizovaných medikamentů kůží při iontoforéze. Pro aplikaci do

močového měchýře se užívá transuretrální
anoda a suprapubická kožní katoda.
Gurpinar [206] léčil 6 pacientů s IC
pomocí EMDA s lidokainem (1,5%) a
1 : 100 000 epinefrinem ve vodném roztoku při maximální dilataci močového
měchýře. Bylo dosaženo signifikantního
zvětšení močového měchýře a úlevy mikčních symptomů i bolestivosti. U 4 pacientů
byl výsledek popsán jako trvalý. Rosamilia
[207] léčil 21 žen s IC pomocí EMDA
s lidokainem a dexametazonem a následnou cystodistenzí. Po 2 týdnech byla
u 85 % pacientů zaznamenána dobrá
reakce, 63 % pacientů reagovalo na léčbu
i 2 měsíce po aplikaci. U 25 % pacientů
bylo při hodnocení po 6 měsících konstatováno, že bolest zmizela. Při užití podobné techniky zaznamenal Riedl [208] úplné
vymizení symptomů močového měchýře
u 8 ze 13 pacientů s IC, které trvalo po
dobu 1 17 měsíců. U 3 pacientů došlo
k částečnému nebo krátkodobému zlepšení. U 2 pacientů došlo několik dní po terapii ke zhoršení bolesti. Bylo zaznamenáno 66% zvětšení objemu močového
měchýře. Při recidivě symptomů byla léčba
u 11 pacientů opakována se stejným
účinkem.
Aplikace EMDA představuje nákladnou
léčbu, která je předmětem pouze nekontrolovaných studií.
Transuretrální resekční (TUR) koagulace
a transuretrální laser
Endourologická ablace tkáně močového
měchýře má za cíl odstranit uroteliální
léze, zejména Hunnerovy vředy. Kerr [209]
popsal v případové studii transuretrální
resekci vředu o velikosti 1 cm u pacientky,
u níž na 1 rok vymizely symptomy. Greenberg et al [155] uvedli nerandomizovanou
studii zahrnující 77 pacientů s Hunnerovým vředem, kteří byli léčeni po dobu
40 let: 42 pacientů bylo léčeno konzervativně, 7 pacientů podstoupilo koagulaci
a u 28 pacientů byla provedena TUR.
Koagulace vedla ke zlepšení symptomů
u 5 ze 7 pacientů. U všech pacientů došlo
do 1 roku po provedení zákroku k recidivě.
V další studii zahrnující 30 pacientů
s klasickou IC [210] vedla úplná TUR
viditelných lézí u všech pacientů k vymize-
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ní bolesti a u 21 pacientů ke snížení frekvence. U 1/3 pacientů došlo po 2–20 měsících k recidivě, u zbývajících 2/3 přetrvala úleva bolesti po dobu 2–24 měsíců.
Stejná skupina v nedávné době provedla
největší studii zabývající se léčbou pacientů s klasickou IC pomocí úplné TUR všech
viditelných lézí [211]. U celkem 103 pacientů bylo provedeno 259 TUR. U 92 %
pacientů došlo ke zlepšení a u 40 % pacientů trvala úleva bolesti déle než 3 roky.
Většina zbývajících pacientů reagovala na
následující TUR dobře.
Jako alternativa TUR se při endoskopické léčbě IC doporučuje transuretrální
aplikace neodymium-YAG laseru. Shanberg
et al [212] léčili 5 pacientů s IC, kteří byli
refrakterní na léčbu; u 4 z nich došlo po
několika dnech k vymizení bolesti a snížení
frekvence. Během sledování trvajícího
3–15 měsíců nedošlo u žádného pacienta
k relapsu, recidivovaly jen mírné mikční
symptomy. Tato studie byla rozšířena
o 76 pacientů léčených ve 2 institucích
[213]. U 21 ze 27 pacientů s Hunnerovými
vředy se sice symptomy zmírnily, u 12 pacientů však došlo do 18 měsíců k recidivě.
Ve skupině pacientů, u nichž se nevyskytovaly vředy, došlo ke zlepšení pouze u 20 ze
49 pacientů a 10 z nich vyžadovalo v následujícím roce další terapii.
Rofeim et al [214] studovali 24 pacientů s klasickou refrakterní IC, kteří podstoupili ablaci Hunnerových vředů Nd-YAG
laserem. U všech pacientů došlo po několika dnech ke zmírnění symptomů a nevyskytly se komplikace. Po 23 měsících
došlo k signifikantnímu zlepšení střední
hodnoty skóre zaznamenávajícího bolest
a urgenci, nykturii a intervaly mezi močením. U 11 pacientů došlo k recidivě, která
vyžadovala až 4 další léčebné procedury.
Endourologickou resekci není vhodné
provádět u neulcerózní IC. Tyto techniky
mohou přispívat k dlouhodobému zmírnění symptomů, nevedou však k vyléčení
onemocnění. Nemáme k dispozici žádné
kontrolované studie.
2.6.11 Alternativní a doplňková léčba
Posilování močového měchýře
Pro pacienty s IC s převládajícími sympto-

Urol List 2007; 5(2): 65–107

my frekvence/urgence, bez výskytu bolesti, představují behaviorální techniky posilování močového měchýře zajímavou možnost. Parson et al [215] zahrnuli 21 pacientů do studie zaměřené na progresivně
se prodlužující intervaly mezi močením.
15 pacientů zaznamenalo 50% zlepšení
urgence, frekvence i nykturie a mírné zvětšení objemu močového měchýře.
Chaiken et al. [216] retrospektivně
analyzovali 42 pacientů s IC, kteří si vedli
mikční deník, zaznamenávali časové intervaly močení, kontrolovali příjem tekutin
a posilovali svalovinu pánevního dna. Po
12 týdnech se intervaly mezi močením
prodloužily o 93 min a celková četnost
mikce během dne se průměrně snížila
o 9 epizod. Celkem 88 % pacientů zaznamenalo výrazné zlepšení nebo zlepšení
symptomů.
Úprava stravy
Úprava stravy patří k hlavním strategiím
péče o vlastní zdraví a pacientům s IC se
také doporučuje [217]. V analýze kohortní
studie Interstitial Cystitis Data Base (ICDB)
se speciální dieta řadí mezi 5 nejčastějších terapií užívaných při léčbě IC [218].
Bade et al [219] studovali stravovací
návyky pacientů s IC a zjistili, že přijímají
signifikantně méně kalorií, méně tuků
a kávy a konzumují více vlákniny. Kompletní informace týkající se identifikace
potravin účinkujících jako individuální
spouštěč onemocnění jsou obsaženy
v IC-Network Patient Handbook [220].
Vědecké údaje zabývající se podstatou
podobných diet však nejsou k dispozici.
Gilespie [221] se domnívá, že u pacientů s IC dochází ke změně koncentrace
některých metabolitů a aminokyselin.
Studie zaměřující se na metabolizmus arylalkylaminů (tryptofanu, tyrozinu, tyraminu
a fenylalaninu) u 250 pacientů s IC odhalila neschopnost syntézy normálního množství metabolitů serotoninu a noradrelinu.
Omezení konzumace kyselých potravin
a arylalkylaminů vedlo ke zmírnění symptomů, nemělo však vliv na změnu abnormalit metabolizmu dopaminu.
V další nerandomizované, prospektivní
studii zahrnující pacienty s IC, u nichž bylo
prokázáno zhoršení symptomů v souvis-

losti se stravou, bylo zjištěno, že kalcium
glycerofosfát zmírňuje zhoršení stavu souvisejícího se stravováním [222]. Pozorovaný účinek však nebyl o mnoho lepší než
výsledky očekávané u placeba.
Obecně lze říci, že úprava stravy patří
u pacientů s IC mezi nejčastější strategie
péče o vlastní zdraví a představuje cenově
nenáročný terapeutický přístup. K dispozici však máme pouze malé množství
vědeckých údajů a samotná úprava
stravy nevede k úplnému vymizení
symptomů.
Akupunktura
Zoufalí pacienti s nevyléčitelným a bolestivým onemocněním, které IC představuje,
často vyhledávají pomoc alternativní
medicíny, jako je například akupunktura.
Vědecké důkazy týkající se tohoto druhu
léčby jsou však často velmi omezené.
Chang provedl urodynamické vyšetření
u 52 žen se symptomy frekvence, urgence
a dysurie, předtím a potom, co podstoupili
akupunkturu, a zaznamenal signifikantní
zvětšení kapacity močového měchýře.
V závislosti na místě provedení akupunktury bylo zlepšení symptomů zaznamenáno až u 85 % pacientů [223]. Při
vyšetření prováděném po 1 a 3 letech
[224] nebyly již účinky akupunktury znatelné a autoři došli k závěru, že pro udržení
trvalého účinku je třeba akupunkturu
opakovat.
V nerandomizované studii zahrnující
pacientky s uretrálním syndromem bylo
srovnáno 128 pacientek léčených pomocí
akupunktury a tradičního čínského lékařství s 52 pacientkami léčenými metodami
západní medicíny. Míra účinnosti a parametry urodynamického vyšetření byly
signifikantně lepší ve skupině léčené
pomocí akupunktury [225]. Naopak
v prospektivní studii zkoumající účinek
akupunktury u pacientů s IC [226] nebyly
zjištěny žádné rozdíly v frekvenci, objemu
vymočené moči ani symptomovém skóre
a pouze u 1 pacienta došlo ke krátkodobému zlepšení.
Závěrem lze říci, že studie zabývající se
účinkem akupunktury při léčbě IC obsahují málo důkazů, navzájem si odporují
a účinek je pouze omezený a přechodný.
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Hypnóza
Hypnóza představuje terapeutický doplněk
při léčbě karcinomu, chirurgických onemocnění a chronické bolesti. Přestože lze
hypnózu provádět u pacientů s urologickým onemocněním [227,228], nebyly zaznamenány žádné vědecké důkazy týkající
se účinku hypnózy na symptomy IC.
2.6.12 Operační léčba
Pokud všechny snahy o zmírnění symptomů selhávají, představuje jednu z možností operační odstranění postiženého
močového měchýře [229-232]. Mezi
3 nejčastěji užívané techniky resekce
močového měchýře patří: supratrigonální
(tj. zachovávající trigonum) cystektomie,
subtrigonální cystektomie nebo radikální
cystektomie zahrnující excizi uretry. Všechny techniky vyžadují náhradu excidované
tkáně močového měchýře, která se
nejčastěji provádí pomocí části střeva.
Technika bez odstranění močového
měchýře
Již v roce 1967 zaznamenal Turner-Warick,
že pouhá augmentace močového měchýře
bez odstranění postižené tkáně není
dostačující [233]. Máme k dispozici jen
málo informací, které by prokazovaly, že
neresekovaný IC močový měchýř vede při
vyloučení zpětného toku moči ke zmírnění
symptomů [118, 234].
Supratrigonální cystektomie
Supratrigonální cystektomie s následnou
augmentací močového měchýře představuje při operační léčbě IC nejoblíbenější techniku zachovávající kontinenci.
Při trigonální augmentaci se užívají nejrůznější střevní segmenty včetně ilea [147,
235-242], ileocéka [241-248], pravého
vzestupného tračníku [147,242,249] a sigmoidea [236,239,244,248]. Substituce
pomocí segmentů ze žaludku [250,251]
představuje menší benefit, protože tvorba
kyselin může způsobit přetrvání dysurie
a bolesti.
Terapeutická úspěšnost supratrigonální cystektomie byla zaznamenána v mnoha studiích. V roce 1966 zaznamenal
Garrelt při 12 72měsíčním sledování nastupující výsledky u 8 ze 13 pacientů
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[238]. V roce 1977 dosáhl Bruce při ileoplastice a koloplastice uspokojivého
zmírnění symptomů IC u 8 pacientů [236].
Dounis zaznamenal po supratrigonální
cystektomii s ileocekální augmentací
výrazné zmírnění bolesti a frekvence
u 7 pacientů [252].
V roce 1991 Kontturi užil u 12 pacientů segmenty z tračníku a sigmoidea [245].
U žádného pacienta po augmentaci
pomocí sigmoidea, nedošlo během
4,7letého sledování k recidivě symptomů.
U 2 ze 7 pacientů, u nichž byla provedena
augmentace pomocí tračníku, byla nutná
další cystektomie s vytvořením ileálního
konduitu. Nielsen provedl studii zahrnující
8 pacientů, kteří podstoupili supratrigonální cystektomii s ileocékocystoplastikou.
Zatímco u 2 pacientů došlo k vymizení
symptomů, u zbylých 6 pacientů léčba selhala, což si vyžádalo další provedení cystektomii a vytvoření ileálního konduitu
[243].
Linn [253] sledoval po dobu 30 dnů
6 pacientů s IC, kteří podstoupili supratrigonální cystektomii s ileocekální augmentací, a u všech pacientů pozoroval
vymizení symptomů a spontánní mikci.
V roce 2002 Van Ophoven [229] zaznamenal dlouhodobé výsledky cystektomie zachovávající trigonum a následné
ortotopické substituční enteroplastiky
u 18 pacientek s IC, a to s užitím ileocekálních (n = 10) nebo ileálních segmentů (n = 8). Po střední době sledování (5 let)
došlo u 14 pacientů k úplnému vymizení
bolesti, u 12 pacientů ke spontánní mikci
a 15 pacientů uvádělo úplné vymizení
dysurie. Lepších funkčních výsledků bylo
dosaženo při užití ilocekálních segmentů;
ve skupině, v níž byla prováděna augmentace pomocí ilea, bylo totiž u 3 pacientů
nutné provést self katetrizaci a u 1 pacienta musel být zaveden suprapubický katétr.
Díky operaci se celkově snížila frekvence
močení během dne i noci, zvětšil se objem
močového měchýře a symptomové skóre,
s pouze 2 selháními.
Subtrigonální cystektomie
Přestože je tato technika méně oblíbená,
bylo zaznamenáno její provádění při léčbě
IC [253-257]. Při subtrigonální resekci lze

odstranit trigonum jako potencionální
zdroj onemocnění, ovšem za cenu opakované implantace ureterů, jež souvisí
s rizikem prosakování, striktury a refluxu.
Nurse et al referovali o postižení trigona u 50 % svých pacientů (13 ze 25)
a u pacientů, u nichž nebylo trigonum odstraněno, zaznamenali selhání operační
léčby [258]. Naopak Linn et al pozorovali,
že úspěšnost léčby nezávisí pouze na
úrovni resekce. 6 pacientů bylo pomocí
subtrigonální resekce úplně vyléčeno
a u 17 případů subtrigonální resekce zaznamenal 3 selhání. Polovina případů
úspěšné subtrigonální resekce vyžadovala
self katetrizaci pro podporu mikce [253].
Výběr pacientů a technik
IC je benigní onemocnění, které neomezuje délku života, proto se operativní řešení
řadí mezi poslední terapeutické možnosti.
Trpící pacienti s opakovanou recidivou by
však neměli zůstat odkázáni na neúspěšné konzervativní metody, pokud existuje
možnost operace. Před jakoukoli operací
nezvratného typu musí být pacient řádně
informován. Zákrok by měl provádět pouze
zkušený operatér, na jehož zkušenosti
závisí výběr techniky. Rozsah resekované
tkáně by měl vycházet z nálezů endoskopického a histologického vyšetření. Někteří lékaři doporučují jako prognostický parametr předvídající úspěšnost operace předoperační provedení cystoskopie pro zjištění
kapacity močového měchýře [234]. Nielsen [243] například zaznamenal, že
úspěch a selhání ortotopické substituce
se liší ve střední hodnotě předoperačního
objemu močového měchýřem (200 ml versus 525 ml). Jeho zjištění se shoduje
s výsledky Peekera et al [259], kteří zjistili,
že u pacientů s konečným stadiem klasické IC bylo pomocí ileocystoplastiky
dosaženo vynikajících výsledků, zatímco
pacientům s neulcerózním onemocněním
nepřinesla operace žádný benefit.
Cystektomie s vytvořením ileálního
konduitu se ve Spojených státech stále
řadí na první místo v léčbě IC [260]. Z kosmetických důvodů se upřednostňují,
zejména u mladších pacientů, techniky
kontinentní derivace. Po ortotopické augmentaci močového měchýře, zejména při
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odstraňování trigona, může být mikce neúplná a vyžadovat intermitentní self
katetrizaci. Pacienti zvažující tuto techniku
by proto měli být náležitě informováni,
a hlavně by měli být schopni provádět, přijmout a snášet self katetrizaci.
Přehled léčebných možností IC včetně
bodování úrovně důkazu a stupně doporučení (tab. 4) je uveden v tab. 5 a 6.
2.7 Skrotální bolest
2.7.1 Úvod
Akutní skrotální bolest provází torzi varlete
nebo jeho apendixů a vyžaduje okamžitou
diagnostickou a terapeutickou pozornost.
Chronická bolest skrota se v urologické
praxi vyskytuje poměrně často. Tento stav
sice neohrožuje život pacienta, jeho projevy však ovlivňují kvalitu jeho života.
Vzhledem k tomu, že doposud nebyly
provedeny žádné epidemiologické studie,
není prevalence symptomů známa.
Pro kvalifikaci chronické skrotální
bolesti musí bolest trvat alespoň 6 měsíců. Může být unilaterální nebo bilaterální
a přetrvávající nebo intermitentní. Při
vyšetření můžeme lokalizovat místo bolesti a rozlišit testikulární bolest od epididymální bolesti.
2.7.2 Inervace skrota a jeho obsahu
Vzhledem k tomu, že blokáda nervu může
bolest modifikovat, je relevantní popis
testikulární inervace (viz kapitola 10.3).
Aferentní inervace probíhá cestou genitofemorálního nervu, který má femorální
větev pro kůži ventromediální oblasti
stehna a genitální větev po oblast skrota.
Ilioingvinální nerv zprostředkovává vjemy
z oblasti třísla [261]. Ilioingvinální a genitofemorální nervy jsou však značně anatomicky různorodé [262]. Pudendální nerv
zásobuje kůži perinea.
Podle tradičního názoru dostávají varlata sympatickou inervaci z paraaortických
ganglií. Studie užívající biochemické metody prokazují, že eferentní vlákna dosahující až do varlat vycházejí z hlavních
pánevních a přídatných pánevních ganglií
[263]. Nociceptivní práh se může lišit
v závislosti na fyziologických a psychosociálních faktorech.
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Tab. 4. Úroveň důkazu a stupeň doporučení*.
úroveň

typ důkazu

1a

metaanalýza randomizovaných studií

1b

alespoň 1 randomizovaná studie

2a

jedna dobře designovaná kontrolovaná studie bez randomizace

2b

jiný typ dobře designované kvaziexperimentální studie

3

nexperimentální studie (komparativní studie, korelační studie, případové studie)

4

komise specialistů, názor specialisty

stupeň

základ pro doporučení

A

klinické studie dobré kvality a konzistence zahrnující alespoň 1 randomizovanou
studii

B

dobře vedené klinické studie bez randomizace

C

absence přímo aplikovatelných klinických studií dobré kvality

* Agency for Health Care Policy and Research. Clinical Practice Guidelines Development, Methodological Perspectives. US Department of Health and Human Services. Washington DC: Public Health Service 1992: 115-127.

Tab. 5. Medikamentózní léčba IC.
úroveň
důkazu

stupeň
doporučení

analgetika

2

C

indikace omezená pouze na případy vyžadující
další léčbu

kortikosteroidy

3

C

nedoporučují se při dlouhodobé léčbě

hydroxyzin

2b

B

standardní léčba

cimetidin

1b

A

doposud pouze předběžné údaje

amitriptylin

1b

B

standardní léčba

PPS sodný

1a

A

standardní léčba

antibiotika

1b

A

omezené indikace při léčbě IC

prostaglandiny

3

C

nedostatečné údaje týkající se léčby IC,
nepříznivé vedlejší účinky

L-arginin

1b

C

účinnost u IC není jistá

imunosupresiva

3

C

nedostatečné údaje týkající se léčby IC,
nepříznivé vedlejší účinky

oxybutynin

3

C

omezené indikace u IC

tolterodin

3

C

omezené indikace u IC

gabapentin

3

C

doposud pouze předběžné údaje

suplatast tosilát

3

C

doposud pouze předběžné údaje

kvercetin

3

C

doposud pouze předběžné údaje

2.7.3 Klinické vyšetření
Všechny komponenty skrota by měly být
identifikovány jemnou palpací. Pokud je to
možné, je třeba lokalizovat místo bolesti.
Nutné je digitální rektální vyšetření
a vyšetření integrity pánve a míchy. Kvůli

komentář

identifikaci lézí v testikulárním parenchymu a změnám epididymis by mělo být
provedeno také ultrasonografické vyšetření (skrota, prostaty a močových cest)
[264]. Dále je nutný rozbor moči. Dalšími
možnostmi jsou MRI a CT vyšetření [265].
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Tab. 6. Intravezikální, intervenční a operační léčba IC.
úroveň
důkazu

stupeň
doporučení

intravezikální aplikace anestetik

3

C

intravezikální aplikace PPS

1B

A

intravezikální aplikace heparinu

3

C

intravezikální aplikace kyseliny
hyaluronové

3

B

intravezikální aplikace chondroitin
sulfátu

3

B

intravezikální aplikace DMSO

1b

A

intravezikální aplikace BCG

1b

nedoporučuje se
mimo rámec
klinických studií

protichůdné
informace

intravezikální aplikace Clorpactinu

3

nedoporučuje se

zastaralé

intravezikální aplikace vanilloidů

1b

nedoporučuje se
mimo rámec
klinických studií

nedostatečné
důkazy
týkající se IC

distenze močového měchýře

3

C

EMDA

3

B

neplatná

A/B

nervová blokáda/epidurální pumpa

3

C

pro naléhavé
intervence, účinek
pouze na bolest

sakrální neuromodulace

3

B

nedoporučuje se
mimo rámec
klinických studií

posilování močového měchýře

3

B

u pacientů netrpících
bolestí

manuální a fyzikální terapie

3

B

úprava stravy

3

C

akupunktura

3

C

TUR koagulace a laser

hypnóza
psychologická terapie
operační léčba

pouze u Hunnerových
vředů

protichůdné
informace

žádné údaje
3

B

neplatná

A

2.7.4 Diferenciální diagnóza
Hmatné intraskrotální léze:
• testikulární tumor (s výjimkou krvácení
je málokdy bolestivý)
• hydrokéla (s výjimkou zvýšeného napětí
kapsuly je málokdy bolestivá)
• spermatokéla (s výjimkou zvýšeného
napětí kapsuly je málokdy bolestivá)
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zkušení operatéři

• cysty v epididymis, tunica albuginea
nebo semenného provazce
• varikokéla [266]
Léze zjistitelné pomocí ultrazvukového
vyšetření:
• hypo/hyper-echogenní oblasti, nehomogenita
• mikrolitiáza varlete (její význam stále
není zřejmý) [267,268]

Dříve prováděné operace:
• operace hernie [269]
• vazektomie (syndrom bolesti po vazektomii) [270]
Extragenitální léze:
• vertebrální onemocnění [271,272]
• konkrementy distálních močovodů
• aneuryzma aorty nebo kyčelní tepny
[273]
• zácpa u dětí [274]
Nadměrná pohyblivost varlat:
• subtorze
Neurogenní příčiny:
• zachycení pudendálního nervu (bolest
při sezení, cyklistice) [275]
Chronická pánevní bolest neznámé
příčiny:
• se dále dělí na syndrom skrotální
bolesti, testikulární bolesti a bolesti epididymis
2.7.5 Léčba
Způsob léčby pacientů s extragenitálním
onemocněním závisí na jeho příčině.
Pacienti s identifikovatelnou intraskrotální
lézí mohou být vyléčeni pomocí operace
s průměrně 50% mírou úspěšnosti [278].
Nejlepších výsledků je dosaženo při léčbě
bolestivé hydrokély, spermatokély a varikokély [276,277].
Pacienti s neidentifikovatelnou lézí
jsou nejprve léčeni konzervativním přístupem (adjuvantní antibiotika, analgetika,
viz kapitola 10.1, transkutánní elektrická
nervová stimulace, nervová blokáda).
V případě neúspěchu konzervativní léčby
je možné zvážit operaci. Výsledky epididymektomie a orchiektomie však nejsou
povzbudivé (20% a 60% míra úspěšnosti)
[278,279]. Další terapeutickou možnost
představuje mikrochirurgická testikulární
denervace, u níž byly zaznamenány příznivé výsledky [280,281]. U pacientů s mikrokalcifikacemi se vzhledem k možnému
zvýšení rizika testikulárního karcinomu
doporučuje sledování [268].
Přehled diagnostického a terapeutického hodnocení chronické skrotální
bolesti je uveden ve schématu 3.
2.8 Uretrální syndrom
Uretrální syndrom představuje hůře popsané onemocnění. Pozitivní diagnostické
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známky zahrnují citlivost nebo bolest při
palpaci a mírně zanícenou uretrální sliznici při endoskopii. Mezi hypotézy týkající se
příčiny vzniku tohoto onemocnění se podle
Huffmanova anatomického popisu [282]
řadí skrytá infekce periuretrálních žláz
nebo kanálků a nedostatek estrogenu. Jiní
lékaři považují uretrální syndrom za projev
méně závažné formy časné IC [121].
V klinické praxi je uretrální syndrom
běžně diagnostikován u pacientů se symptomy dysurie (s nebo bez frekvence, nykturie, urgence a nutkavé inkontinence),
pokud nejsou důkazy infekce močových
cest. Diagnostika je vzhledem k absenci
důkazů poměrně obtížná, protože metody
obvykle užívané pro identifikaci infekce
močových cest jsou velmi málo citlivé.
Dysurie představuje bolest nebo diskomfort spojený s močením. Pocit pálení
v močové trubici během mikce, který je
vyvolán infekcí, je klasickým dobře známým příznakem. Méně známá je zevní
dysurie u žen s vaginitidou při průchodu
moči přes labia.
Při hodnocení symptomů dolních cest
močových představuje důležité vyšetření
biochemické testování a mikrobiologická
kultivace moči. Tato vyšetření byla v nedávné době podrobně hodnocena
u starších pacientů [283].
Signifikantní bakteriurie představuje
nejasný symptom, protože může být diagnostikována při 105 CFU jediného druhu
u asymptomatických žen, stejně jako při
102 CFU jediného druhu známého patogenu u symptomatických žen. Mnoho
automatických kultivačních systémů má
citlivost 104 CFU a leukocyt esteráza
a nitritové testy korelují pouze při vyšší
kultivaci 105 CFU [284]. Mnoho laboratorních kultivačních systémů deteguje
pouze 50 % infekcí ze vzorků moči pacientů se skutečnou infekcí [284].
85–90 % případů akutní nekomplikované cystitidy u žen způsobuje úzké spektrum etiologických agens. U téměř 1/3 případů žen s akutní dysurií, které trpí infekcí
močových cest zapříčiněnou Escherichia
coli, Staphylococcus saprophyticus nebo
Proteus spp., se počet kolonií pohybuje ve
středním proudu v rozmezí 102–104 bakterií/ml. Organizmy způsobující infekci byly
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Schéma 2. Vývojový diagram diagnostiky a terapie IC.
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rozbor moči
patologické
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konzervativní léčba
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diagnostika blokády
chámovodu

negativní
antidepresiva
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Schéma 3. Vývojový diagram diagnostiky a terapie chronické skrotální bolesti.

identifikovány i pomocí různých invazivních
technik, jako je například kultivace vzorků
získaných při katetrizaci nebo suprapubické aspiraci. Selhání identifikace mikroorganizmů jejich přítomnost ovšem nevylučuje.
Součást stanovení definitivní diagnózy
by mělo představovat řádné ruční mikro-

skopické vyšetření moči pomocí hemocytometru, tato metoda však není běžně
užívána. Většina laboratoří v dnešní době
provádí screening moči pomocí invertních
mikroskopů, nebo se spoléhá na robotickou detekci pyurie. Obě tyto metody jsou
nepřesné. Tento fakt je politováníhodný,
protože studie prokázaly, že signifikantní
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pyurie je téměř univerzálním indikátorem
infekce močových cest, přestože není
specifická pro rozlišení cystitidy od uretritidy, zejména uretritidy způsobené Chlamydia trachomatis. Dysurie může být identifikována na základě mikroskopického
vyšetření uretrálního stěru po barvení
podle Grama. Mikroorganizmy způsobující
infekci jsou detegovány pouze u necelých
50 % případů. Termín nespecifická uretritida je velmi výstižný a přesně popisuje naši
současnou neznalost.
Uretrální trauma způsobené pohlavním stykem může způsobovat bolest
a dysurii. Toto onemocnění bylo dříve
označováno jako líbánková cystitida, příčinou je v tomto případě tření a trauma
uretry bez přítomnosti infekce. Ženy s dysfunkcí pánevního dna někdy popisují stejné symptomy jako ženy v klimakteriu,
u nichž trauma souvisí s nedostatkem
estrogenu, lubrikace a s vaginální suchostí.
Dokud neprovedeme důkladné hodnocení beroucí na zřetel výše uvedené informace, není diagnóza uretrálního syndromu spolehlivá. Nemáme k dispozici žádné
údaje, které by nám zodpověděly nevyhnutelnou otázku: Jak často se vyskytuje
dysurie při negativním výsledku vyšetření
močového měchýře a uretry? Chybí i údaje
týkající se léčby dysurie s negativní kultivací pomocí antibiotik.
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3. PÁNEVNÍ BOLEST
V GYNEKOLOGICKÉ PRAXI
3.1 Úvod
Gynekologický přístup k pánevní bolesti
spočívá na stejném principu, a to na
rozlišení vyléčitelných případů a na jejich
léčbě pomocí nejúčinnějších současných
terapií. Terapeutickou výzvu představuje
asi 30 % [1] případů, u nichž není zjištěna
příčina onemocnění.
3.2 Klinická anamnéza
Základem je odebrání podrobné klinické
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anamnézy, neboť povaha, frekvence
a lokalizace bolesti a její souvislost s faktory týkajícími se mikce a menstruačního
cyklu mohou představovat důležité vodítko
k odhalení příčiny vzniku. Nutné je odebrání detailní anamnézy týkající se menstruačního cyklu a sexuálního života, včetně prodělaných pohlavně přenosných
onemocnění a vaginálních výtoků. Vhodné
je i diskrétní zjištění předchozích sexuálních traumat.
3.3 Klinické vyšetření
Vyšetření břicha a pánve vyloučí jakékoliv
makroskopické patologie v pánvi (tumory,
jizvení a sníženou pohyblivost dělohy)
a prokáže místo citlivosti, pokud je přítomno. Dále je třeba zjistit jakékoliv abnormality funkce svaloviny.
3.3.1 Vyšetření
Nezbytné je provedení vaginálního a endocervikálního stěru, doporučuje se cytologický screening čípku. Ultrazvukové vyšetření pánve poskytuje další informaci týkající se anatomie a patologie pánve.
Nejužitečnějším invazivním vyšetřením
umožňujícím vyloučení gynekologické
patologie [2] a stanovení diferenciální
diagnózy [3] je laparoskopie.
3.4 Dysmenorea
Bolest související s menstruací se dělí na
primární a sekundární.
Primární dysmenorea obvykle nastupuje se zahájením ovulačního menstruačního cyklu a ustupuje po porodu [4].
Pacientce bychom měli poskytnout
vysvětlení a uklidnit ji a podat jednoduchá
analgetika a nesteroidní a protizánětlivé
medikamenty (NSA), které jsou účinné zejména před zahájením menstruace. Účinek NSA u tohoto stavu pravděpodobně
souvisí s působením na syntézu prostaglandinu. Potlačení ovulace pomocí antikoncepce ve většině případů dysmenoreu
výrazně omezí; podání antikoncepce tedy
můžeme považovat i za terapeutický test.
Vzhledem k chronické povaze tohoto stavu
bychom se měli vyvarovat aplikaci potenciálně návykových analgetik.
Sekundární dysmenorea prokazuje
vznik patologického procesu a je nezbyt-
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né vyloučit endometriózu [5] a infekci
v pánvi.
3.5 Infekce
Je třeba odebrat anamnézu možného vystavení infekci a odebrat stěr pro vyloučení
chlamydií, kapavky, vaginálních a genitálních patogenů [6]. V případě pozitivní kultivace je třeba zjistit sexuální kontakty
pacienta. V případě pochybnosti ohledně
diagnózy může pomoci laparoskopie.
Infekce herpes simplex může být
doprovázena silnou bolestí [7] spojenou
s ulcerózní lézí a zánětem, jenž může vést
k močové retenci [8] a vyžadovat hospitalizaci a aplikaci opiátů pro dosažení
adekvátní analgezie.
3.5.1 Léčba
Léčba infekce závisí na organizmech způsobujících její vznik. Subklinické chlamydiové infekce mohou vést k tubární
patologii. Screening detegující tento organizmus u sexuálně aktivních žen může
snížit incidenci následné infertility.
Chronické zánětlivé onemocnění
pánve se v rozvinutých zemích již běžně
nevyskytuje, stále však představuje signifikantní problém chronické bolesti
třetího světa.
3.6 Endometrióza
Incidence endometriózy se v rozvinutých
zemích zvyšuje. Přesná příčina vzniku je
stále nejasná, jednou z možností je souvislost s nuliparitou.
Tento stav lze předpokládat v závislosti
na anamnéze sekundární dysmenorey
a dyspareunie nebo zjizvení vaginálních
fornixů při vyšetření vaginy, se sníženou
pohyblivostí dělohy a rezistencí adnex.
Nejužitečnější diagnostickou metodou je
laparoskopie [9,10].
Může dojít ke vzniku lézí endometria
postihujících močový měchýř nebo způsobujících obstrukci ureteru nebo lézí
postihujících střevo, což může způsobovat
rektální krvácení při menstruaci.
3.6.1 Léčba
Analgetika i NSA pomáhají stejně jako při
primární dysmenorey zmírňovat bolest při
menstruaci. Hormonální léčba pomocí

progesteronu nebo perorální antikoncepce
může zastavit progresi tohoto stavu,
nevede však k jeho vyléčení. Přechodnou
úlevu poskytují analogy hormonu uvolňujícího luteinizační hormon (LHRH) uměle
vytvářející menopauzu, což je však vzhledem k nedostatečnosti estrogenu spojeno
s výraznými vedlejšími účinky. Tyto
medikamenty se užívají před operací ke
zlepšení výsledku a ke snížení operačních
komplikací.
Operace endometriózy představuje
náročný zákrok, kdy je nezbytné rozsáhlé
odstranění všech lézí endometria. Nejlepších výsledků je dosaženo při laparoskopickém přístupu v rukou speciálně školených
operatérů ve specializovaných centrech
[11]. Pro léčbu tohoto rozsáhlého onemocnění je žádoucí multidisciplinární tým, včetně týmu zabývajícího se řešením bolesti.
Bolest spojená s endometriózou často
neodpovídá rozsahu onemocnění a může
přetrvat i po rozsáhlém odstranění lézí
a potlačení onemocnění.
3.7 Maligní onemocnění v gynekologické
oblasti
Rozšiřování maligního onemocnění cervixu, dělohy nebo vaječníků způsobuje
v závislosti na lokalizaci šíření pánevní
bolest. V této situaci se léčí primární
onemocnění, lékaři řešící pánevní bolest
by si však měli uvědomovat možnost přítomnosti maligního onemocnění v gynekologické oblasti.
3.8 Poranění související s porodem
Poškození tkáně a měkké tkáně, k němuž
dochází při porodu, může způsobovat
v oblasti poranění chronickou pánevní
bolest. Často se vyskytující komplikaci
představuje dyspareunie, která způsobuje
dlouhodobé potíže při pohlavním styku
a ženskou sexuální dysfunkci [12]. Denervace pánevního dna s reinervací také
může vést k dysfunkci a bolesti.
Bolestí vulvy a psychosexuálními
potížemi se podrobně zabývá jiná kapitola
tohoto textu.
Nedostatečnost estrogenů po menopauze může způsobovat bolest při pohlavním styku, kterou lze léčit pomocí hormonální substituční terapie.
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3.9 Závěr
Poté, co gynekolog vyloučí všechny výše
uvedené stavy, je možné se spokojit
s pojmem nevysvětlitelné pánevní bolesti.
Při hodnocení je samozřejmě nutné uvážit
bolest související s močovým a gastrointestinálním systémem. Tento nález je
často zjištěn kupříkladu u pacientů
trpících bolestí močového měchýře,
u nichž je přítomna dyspareunie způsobená citlivostí spodiny močového měchýře.
Dříve byla pánevní kongesce považována za druh pánevní bolesti neznámého původu, tato diagnóza však nebyla
všeobecně akceptovaná [13,14].
Jak již bylo zmíněno, při řešení pánevní
bolesti je pro dosažení nejlepších výsledků
nutný multidisciplinární přístup.
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4. NEUROLOGICKÉ ASPEKTY
4.1 Úvod
Pacient musí být samozřejmě nejprve důkladně vyšetřen urologem nebo gynekologem, kteří musejí vyloučit přítomnost lokální
patologie v pánvi. Pokud je vyloučena strukturální příčina, nabízí se možnost konzultovat neurologa. Jeho primárním cílem je opět
eliminovat jakékoliv formy patologie konusu
nebo sakrálních kořenů. Vhodným vyšetřením pro tento účel je MRI, která zobrazí nervovou tkáň i okolní struktury.
V případě, že žádné z vyšetření neprokáže jakoukoliv abnormalitu, je diagnostikován ohniskový pánevní syndrom. Jedná
se o chronické přetrvávající, recidivující
nebo epizodické druhy bolesti související
se specifickými pánevními orgány bez
prokázaného výskytu infekce, maligního
onemocnění nebo jiné zjevné patologie
(tab. 1). Jedná se o dobře popsané stavy,
jejichž patologie však ještě stále není
prozkoumána. Je však pravděpodobné, že

tyto problémy nějakým způsobem souvisejí s kombinovanou viscerální, autonomní
a somatickou inervací pánevních orgánů.
4.2 Zachycení pudendálního nervu
Chronická komprese pudendálního nervu
v ischiorektální jámě může způsobovat
perineální bolest lokalizovanou buď anteriorně v oblasti vaginy nebo vulvy nebo
posteriorně v anorektální oblasti. ICS užívá
tuto definici: Perineální bolest pociťují ženy
mezi zadním rozštěpem velkých stydkých
pysků a anus, muži pak mezi skrotem
a anus [1].
Bolest může zahrnovat nepříjemné
pocity necitlivosti nebo pálení; během
sezení se tyto pocity mohou zhoršit,
během stání může nastat úleva. Výsledek
neurologického vyšetření perinea je normální stejně jako sakrální reflexy a tonus
análního svěrače. V některých případech
může být vhodné neurofyziologické vyšetření, doporučuje se test latence sakrálních reflexů (pomocí elektrické stimulace
dorzálního nervu klitorisu a zaznamenávání svalové aktivity perinea) a test distální motorické latence pudendálního nervu
pomocí StMark-stimulátoru. Tato vyšetření
vyžadují speciální neurofyziologickou
kvalifikaci.
Navzdory těmto tvrzením je však v případě unilaterální palčivé bolesti - která se
zhoršuje při unilaterální rektální palpaci
spina ischiadica, přičemž pudendální
motorická latence je opožděna pouze na
jedné straně - neuropatie pudendálního
nervu pouze pravděpodobnou diagnózou.
Podobné případy představují jen malý
zlomek pacientů s perineální bolestí
a pouze výjimečně je diagnóza prokázána
úlevou bolesti po dekompresi nervu
v Alcockově kanálu. Význam klinického neurofyziologického vyšetření je rozporuplný:
některá evropská centra uvádějí jeho vysokou senzitivitu [1,2], zatímco jiná centra
soustřeďující se také na neurofyziologii
pánevního dna nezaznamenala žádný benefit. Další informace je možné získat pomocí diagnostické blokády nervu nebo MRI.
4.3 Další neurogenní poruchy
Další klinická neurofyziologická vyšetření
pánevního dna jsou užitečnější při identi-
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fikaci změn denervace a reinervace. Léze
způsobující podobné poruchy jsou spojeny
s dysfunkcí močového měchýře a/nebo
sexuální dysfunkcí častěji než se samotnou urogenitální bolestí.
Hlavní nevýhodou v současné době
dostupných klinických neurofyziologických
vyšetření je fakt, že zkoumají hlavně funkci
velkých myelinizovaných nervových vláken
spíše než nemyelizovaných a malých
myelizovaných vláken, která zprostředkovávají autonomní inervaci, vjemy pánevních orgánů a bolest [3].
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5. FUNKCE A DYSFUNKCE
PÁNEVNÍHO DNA
5.1 Úvod
Pánevní dno je tvořeno svalovinou a fascií.
Svaly pánevního dna obvykle fungují jako
celek, přestože anteriorní a posteriorní
části mohou pracovat i samostatně. Pánevní dno splňuje 3 funkce: podporu, kontrakce a uvolnění.
5.2 Funkce
V klidovém stavu pánevní dno podpírá
močový měchýř a močovou trubici v anteriorním oddílu, dělohu a vaginu ve středním oddílu a rektum a anus v posteriorním
oddílu. Celistvost podpůrné funkce závisí
na anatomické lokalizaci svalů, na klidovém napětí a integritě fascie [1]. Stejně
jako u všech kosterních svalů je tonus
udržován pomocí eferentních nervových
vláken a v závislosti na hladině hormonů
(menstruační cyklus, těhotenství, menopauza) může docházet k jeho změně.
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Podpora aktivovaná při zvýšení intraabdominálního tlaku se liší od podpory
v klidovém stavu. Při zvýšení intraabdominálního tlaku musí svalovina pánevního
dna reagovat kontrakcí, k níž dochází
současně nebo před zvýšením tlaku.
Kontrakce před zvýšením tlaku se nazývá
očekávána odpověď (feedforward loop)
[2]. Záznamy elektromyografie (EMG)
prokazují v klidu tonické motorické jednotky aktivitu s fázickými stahy velkých
motorických jednotek v odpovědi na kašel.
Kontrakce svaloviny pánevního dna
způsobují pohyb perinea a pohyb pánevních orgánů směrem dovnitř a nahoru.
V mnoha případech dochází ke kontrakci
dalších břišních svalů, adduktorů a hýžďových svalů. Rozlišujeme 2 druhy kontrakcí:
volní kontrakce, vyvolané impulzy kůry
mozkové a reflexní kontrakce. Tyto kontrakce nejenom udržují podporu pánevních orgánů, ale uzavírají uretru, anus
a vaginu, čímž zamezují úniku moči či stolice a umožňují obranný mechanizmus
u žen. Navíc zároveň s kontrakcemi svaloviny pánevního dna dochází k inhibici
detruzoru.
Kontrakce svaloviny pánevního dna
musejí mít dostatečnou sílu. Tato síla
závisí na kapacitě svaloviny a schopnosti
nervového systému, která se projevuje
frekvencí excitace a počtem aktivovaných
motorických jednotek. Pomocí zapojení
více motorických jednotek dochází ke
zvýšení síly svaloviny. Kontrakce musí být
prudce efektivní a musí v tomto stavu setrvat po určitou dobu (výdrž).
Kontrakce pánevního dna se významně podílejí na sexuální funkci. Ve fázi
vzrušení zvyšují kontrakce svaloviny
pánevního dna vazokongesci. V poslední
fázi sexuálního aktu je série mimovolních
kontrakcí spojena s fyzickým pocitem
orgazmu [3].
Uvolnění svaloviny pánevního dna
zmenší nebo ukončí zmáčknutí uretry,
vaginy a anus. Perineum a pánevní orgány
se vrátí zpět do své anatomické klidové
polohy. K uvolnění svaloviny pánevního
dna dochází následkem inhibice tonicky
aktivních motorických jednotek. Relaxace
svaloviny pánevního dna je nezbytná pro
močení, defekaci a pro pohlavní styk.

5.3 Dysfunkce
Dysfunkce pánevního dna spočívá v jeho
nadměrné nebo snížené aktivitě. Při
snížení aktivity pánevního dna nedochází
v případě potřeby ke kontrakci svaloviny.
V praxi toto snížení aktivity způsobuje
inkontinenci moči nebo stolice. Také může
vést ke snížení schopnosti oddálit močení
nebo k prolapsu pánevních orgánů. Při
zvýšení aktivity pánevního dna nedochází
v případě potřeby k relaxaci svaloviny. Při
močení a defekaci je rezistence výtoku
příliš silná, což způsobuje slabší proud
moči a zácpu [4]. Dalším důsledkem
zvýšené aktivity je dyspareunie.
Zvýšená aktivita se rozvíjí v delším
časovém intervalu a může mít různé
příčiny. Některé profese, zejména zaměstnanci restauračních zařízení, taxikáři
a učitelé mají zvýšené riziko vzniku
zvýšené aktivity pánevního dna, protože
v případě potřeby mají omezenou možnost
odejít na toaletu. Mikce je oddálena kontrakcí svaloviny pánevního dna, a při
močení samém pak chybí síla detruzoru.
Tito lidé pak namáhají břišní svalovinu, což
vede ke kontrakci pánevní svaloviny [5].
Zvýšená aktivita pánevního dna způsobuje bolest, jejíž mechanizmus byl však
vysvětlen pouze částečně [6]. Neustále se
stahující sval způsobuje bolest. Dochází
ke kompresi nervů a cév procházejících
pánevním dnem, jako například pudendálního nervu v Alckockově kanále, nebo
jejich obstrukci, což se týká například cév
vedoucích do penisu a skrota. Oba popsané mechanizmy způsobují bolest
v pánevní oblasti. Kontrakce pánevního
dna zvyšuje aferentní vzruchy do sakrální
části míchy, mostu a mozkové kůry.
Centrální nervový systém pak v odpovědi
na to modifikuje eferentní signály do
pánve. Tato změna eferentní aktivity může
celou situaci dále zhoršovat [7].
5.4 Terapie
Při řešení chronické pánevní bolesti
bychom měli zvážit možnost léčby nadměrné aktivity pánevního dna [8]. Existuje
celá řada metod ke zlepšení funkce
a koordinace této skupiny svalů; obvykle je
vyučují fyzioterapeuti. V tomto kontextu lze
normální funkce dosáhnout pomocí koor-
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dinace svalové aktivity a dýchání (kontrakce při výdechu a uvolnění při
nádechu).
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6. PSYCHOLOGICKÉ FAKTORY
PŘI CHRONICKÉ PÁNEVNÍ BOLESTI
6.1 Úvod
Funkce bolesti, zejména akutní bolesti,
spočívá v zabránění dalšímu poškození.
V případě, že bolest přetrvává po ukončení
nociceptivního stimulu nebo po zhojení
poškození, ztrácí svoji funkci. Chronická
nemaligní pánevní bolest je příkladem
bezdůvodné bolesti, která narušuje běžný
život. Tento fenomén nelze objasnit čistě
somatickým přístupem. Na základě Melzackovy a Wallovy teorie gate control [1]
prokázali vědci zabývající se studiem
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bolesti, že vnímání bolesti je ovlivňováno
kognitivními a psychologickými procesy,
které jsou nedílnou součástí zpracovávání
bolesti.
IASP tvrdí: Bolest je nepříjemná subjektivní senzorická a emoční zkušenost; za
jakých podmínek se toto slovo užívá, se
každý učí zkušenostmi souvisejícími
s poraněními v raném věku [2]. Bolest je
složitější zkušenost než pouhá nocicepce.
6.2 Modely bolesti
6.2.1 Biomedicínský model
Biomedicínský model popisuje bolest jako
symptom poškození tkáně. Nociceptivní
signály jsou přenášeny do centrálního nervového systému. Bolest je čistě senzorická
informace pro mozek, která upozorňuje na
nebezpečí poškození. Léčba spočívá
v blokádě signálů nebo reparaci poškozené tkáně.
6.2.2 Psychodynamický model
Psychodynamický model stejně jako biomedicínský model vnímá bolest jako
následek jiné patologie, příčina bolesti je
však psychická. Bolest signalizuje vnitřní
konflikt nebo emoční trauma. Léčba sestává z nalezení zdroje a úlevy kauzálních
faktorů.
6.2.3 Biopsychosociální model
Biopsychosociální model vychází z teorie,
že přirozené procesy se vyskytují v systému, který zahrnuje tělesné, psychické
a sociální charakteristiky pacienta. Významnou část této teorie představují biomedicínské faktory somatického traumatu, bolest popisovaná pacientem
a narušení společenského života [3].
Psychosociální rizikové faktory, jako například strach nebo zaměření pozornosti na
negativní stránky nálady, ovlivňují vjem
bolesti. Stejně jako ostatní emoční
zkušenosti se bolest projevuje 3 způsoby.
6.2.4 Chování spojené s motorickou bolestí
Chování při bolesti je důležité, protože
představuje komunikační prostředek. Projevující se bolest má pozitivní následky.
Bolest může být zmírněna například tím,
že se postižený vyhne pracovní aktivitě.

Pokud se bolest nějakým způsobem projeví, partner nebo ošetřovatel jí tak může
věnovat větší pozornost. Neúčelné intervence jako opakované diagnostické testy
a změna medikace zbytečně zaměřují
pozornost pacienta na bolest. Tento postup vede k přetrvání chování, které bolest
provází, a to i po vymizení jeho příčiny [4].
6.2.5 Kognitivní procesy
Bolest paralyzuje pozornost pacienta,
čímž oslabuje ostatní kognitivní činnosti
[5]. Pozornost věnovaná bolesti umocňuje
její prožitek. Stupeň pozornosti, kterou
pacient bolesti věnuje, závisí na jeho
vnímání závažnosti bolesti. Pro klasifikaci
myšlenek jako „bolest je to nejhorší, co mě
mohlo potkat“ nebo „lékař tvrdí, že nezjistil žádnou příčinu, možná mi jen nechce
přiznat závažnost situace“ se užívá termín
katastrofické. Další důležitý kognitivní proces se nazývá vnímání osobní účinnosti či
vnímaná vlastní zdatnost (self-efficacy).
Tímto termínem se popisuje sebedůvěra,
kterou má pacient při vykonávání určitého
úkonu. Vnímaná vlastní zdatnost při
uvolňování svaloviny pánevního dna může
být jiná než při její kontrakci. Souvislost
mezi vnímaná vlastní zdatnost a prováděním úkonu je silnější než mezi bolestí
a prováděním tohoto úkonu.
6.2.6 Psychofyziologická reaktivita
V ohrožujících situacích je organizmus
připraven „na boj nebo na útěk“. Svaly
jsou aktivovány a v případě svalová aktivita - pokud trvá delší dobu - způsobuje
bolest. Stres a rizikové okolnosti vysvětlují
situace související se zvýšenou svalovou
aktivitou, například s aktivitou pánevního
dna. Opakované stresující situace, nebo
dokonce pouhé pomyšlení na tyto situace,
mohou vést k chronicky zvýšené aktivitě
svaloviny, která zhoršuje bolest. Elektromyografie (EMG) zadních svalů při hodnocení stresových faktorů prokázala zvýšení
aktivity EMG ve skupině pociťující bolest
ve srovnání s kontrolní skupinou [6].
6.3 Chronická pánevní bolest
na biopsychosociálním modelu
Zvýšená aktivita pánevního dna je hlavní
faktor přispívající k chronické pánevní
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bolesti. Dysfunkce svaloviny pánevního
dna může mít různé příčiny:
1. onemocnění postihující struktury pánevního dna (prostatitida, cystitida,
proktitida, vulvovestibulitida)
2. behaviorální faktory (dysfunkční mikce)
3. traumatický zážitek (fyzické nebo sexuální zneužívání nebo deprivace)
Ve většině případů začíná cyklus
zvýšeným svalovým napětím. V posledních
2 kategoriích hrají významnou roli psychologické mechanizmy. Svalové kontrakce
mohou fungovat jako obrana před dřívějšími traumatickými zážitky. Zvýšená aktivita
svaloviny pánevního dna způsobuje různé
symptomy včetně bolesti. Bolest vyvolává
úzkost a znepokojení, což má za následek
zhoršení svalových kontrakcí. U jedinců se
zkušeností s týráním a zneužíváním může
být bolest vyvolána pouhou vzpomínkou
na traumatický zážitek [7]. Naopak může
bolest vyvolat úzkostné vzpomínky.
Chronická pánevní bolest je prostředkem
pro popis chronické psychické bolesti
a může sloužit jako obrana nebo mechanizmus pro zvládnutí bolestivých emočních vzpomínek [8].
6.4 Psychiatrické poruchy
Existuje pouze malé množství publikací
zabývajících se psychickými poruchami
a chronickou pánevní bolestí, některé
oblasti však byly zpracovány.
6.4.1 Poruchy somatoformní bolesti
Somatizační a somatoformní poruchy jsou
charakteristické přítomností fyzických
symptomů, které nejsou plně zodpovědné
za celkový zdravotní stav pacienta,
účinkem různých substancí nebo psychickou poruchou, i když naznačují přítomnost onemocnění a způsobují klinicky signifikantní narušení a bolest [9]. Somatizace představuje strategii zvládání bolesti.
Somatizaci v pozdějším věku často předchází fyzické týrání v dětství. Jedním ze
symptomů somatoformních poruch může
být chronická pánevní bolest [10].
6.4.2 Deprese
Deprese je stav signifikantního zhoršení
emočních, psychických a sociálních funkcí
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s neurovegetativními symptomy, který trvá
alespoň 2 týdny [9]. Zlost, strach a beznaděj nasměrují pacienta proti němu
samému. Komorbidita deprese a chronické pánevní bolesti může mít až 65% incidenci. V obecné ženské populaci je incidence chronické pánevní populaci 25%
[11]. Ve studii zahrnující 72 pacientů
s chronickou pánevní bolestí trpělo 51 %
pacientů klinickou depresí a 72 % pacientů poruchami spánku. Subklinická deprese je často přehlížena, což může zhoršit
nebo prodloužit dobu trvání chronické
pánevní bolesti [12]. Ve studii zahrnující
pouze muže bylo zjištěno, že pacienti
s chronickou prostatitidou často trpí
depresí a psychosociální úzkostí [13].
6.5 Týrání a chronická pánevní bolest
Fyzické týrání a sexuální zneužívání představují závažný problém vyskytující se
během dětství nebo dospělosti. Bylo provedeno mnoho studií, které se pokoušely
objasnit souvislost mezi chronickou
pánevní bolestí a zneužíváním. Dlouhou
dobu převládala domněnka, že sexuálně
zneužívané děti i dospělí jsou náchylnější
ke vzniku chronické pánevní bolesti.
Nejnovější údaje však tuto teorii nepodporují, přestože jsou tu jisté souvislosti.
Existuje vztah mezi chronickou pánevní
bolestí a závažným týráním a sexuálním
zneužíváním. Lidé, kteří se obětí tohoto
zacházení stali zejména v dětství, mají
vysoké riziko výskytu pánevní bolesti. Čím
závažnější je zneužívání, tím užší je souvislost s chronickou pánevní bolestí
[14,15]. V nedávné době publikovaný
článek se zabýval prospektivním zkoumáním vztahu mezi zneužíváním a chronickou pánevní bolestí. Závěrem této studie
bylo, že fyzicky a sexuálně zneužívané
osoby nemají vyšší riziko výskytu bolestivých symptomů. Souvislost mezi oběťmi
zneužívání v dětství a bolestivými symptomy je méně přímočará, než jsme se dříve
domnívali [16]. V případě, že není zjištěna
žádná příčina chronické pánevní bolesti, je
důležité se při odebírání anamnézy
dotázat na dřívější fyzické týrání nebo
sexuální zneužívání, jelikož to může
ovlivnit terapii. Na druhou stranu je
důležité zdůraznit, že chronická pánevní

bolest by neměla být důvodem pro předpoklad, že pacient byl zneužíván.
Pacienti trpící chronickou pánevní
bolestí, kteří byli oběťmi týrání, mají při
psychologických testech vyšší disociační
a somatizační skóre. Fyzické týrání v dětství, stejně jako sexuální zneužívání úzce
souvisí s pozdějším výskytem somatizace
[17]. Disociace je způsob oddělení hrozivých vzpomínek od vědomého myšlení.
Oběť se tak pokouší uniknout něčemu,
čemu uniknout nelze.
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7. OBECNÁ LÉČBA CHRONICKÉ
PÁNEVNÍ BOLESTI
7.1 Analgezie
7.1.1 Nekyselá antipyretická analgetika
Hlavním představitelem této skupiny je
paracetamol. Paracetamol je jednoduché
analgetikum s antipyretickými účinky.
Existuje pouze malé množství údajů týkajících se jeho role při léčbě chronické
pánevní bolesti. Je třeba zvážit provedení
dalších studií na toto téma [1,2].
Aplikaci paracetamolu lze zvážit v případě mírné bolesti.
7.1.2 Kyselá antipyretická analgetika
Do této skupiny spadají klasické NSA
a kyselina salicylová. Tyto preparáty účinkují na enzymu cykloxygenázy (COX). Dříve
užívané NSA měly menší selektivitu COX2
oproti COX1 a byly tedy spojeny s větším
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množstvím vedlejších účinků než novější
selektivní inhibitory COX2. Enzym COX1 se
normálně podílí na „uklízecích“ funkcích,
jako je například integrita sliznice žaludku,
renální funkce a funkce krevních destiček.
Blokáda enzymu COX1 je příčinou žaludečních a renálních komplikací a komplikací
souvisejících s krevními destičkami,
k nimž může dojít při aplikaci NSA. Existuje
domněnka, že enzym COX2 je vylučován
následkem poškození tkáně a že hraje signifikantní roli při zánětu a periferní senzitizaci nociceptorů. Proto by měla být analgetická účinnost selektivních medikamentů COX2 stejná jako u neselektivních
medikamentů. Tato teorie je však zpochybňována [3-7].
Novější studie zahrnující i práce evropských a amerických institucí zabývajících
se kontrolou léčiv zdůrazňují v souvislosti
se selektivními enzymy COX2 riziko vzniku
kardiovaskulárních onemocnění [8-10].
V současné době je toto riziko prokázáno
při aplikaci preparátů COX2; při užívání
klasických NSA není již tak zřejmé. Selektivní preparáty COX2 by neměly být předepisovány pacientům se zvýšeným rizikem
vzniku kardiovaskulárních onemocnění
včetně kongestivního srdečního selhání.
Existuje pouze malé množství údajů
týkajících se role NSA při léčbě chronické
pánevní bolesti, a dokonce ještě méně
důkazů týkajících se role selektivních
preparátů COX2. Většina studií zkoumala
aplikaci analgetik u dysmenorey, kdy byla
prokázána lepší účinnost při aplikaci NSA
než při užívání placeba nebo paracetamolu [1,11].
Pro praktické účely lze NSA rozdělit na:
1. neselektivní, s nízkým potenciálem
účinnosti (např. kyselina salicylová,
ibuprofen, kyselina mefenamová)
2. selektivní, s vysokým potenciálem účinnosti (např. ketoprofen, diklofenak,
ketorolak)
3. COX2 selektivní medikamenty (např.
celekoxib, etorikoxib)
7.1.3 Návod pro aplikaci
Na prvním místě by měly být aplikovány
neselektivní NSA s nízkým potenciálem
účinnosti. V případě, že bolest zahrnuje
i zánětlivý komponent, přinese tato léčba

pravděpodobně úlevu. Účinnější NSA by
měly být vyhrazeny pro případy, kdy aplikace medikamentů s nízkým potenciálem
účinnosti nepřinesla výrazný benefit.
Selektivní medikamenty COX2 by měly
být aplikovány s velkou opatrností pacientům se zvýšeným rizikem zažívacích komplikací jako alternativa k neselektivním
medikamentům. Neměly by být aplikovány
pacientům s prokázaným kardiovaskulárním onemocněním.
NSA by se měly užívat při jídle a je
třeba zvážit aplikaci medikamentů na
ochranu žaludeční sliznice.
Při aplikaci NSA musí být prokázán
benefit léčby, který převáží rizika spojená
s užíváním. Všechny typy NSA jsou kontraindikovány u pacientů, u nichž je přítomen
gastrointestinální vřed/krvácení a renální
onemocnění. NSA mohou vážně zhoršovat
astma a způsobovat retenci tekutin.
I v případě aplikace silnějších analgetik jako například opioidů je možné
v léčbě pomocí NSA pokračovat, protože
bude pravděpodobně dosaženo synergního účinku s větší úlevou bolesti než při
aplikaci samotných opioidů [12].
7.1.4 Opioidy
Dnes je obecně uznáván význam opioidů
při léčbě chronické nemaligní bolesti [13].
Léčba urogenitální bolesti pomocí opioidů
není dostatečně popsána, proto předkládáme následující guidelines.
7.1.5 Návod pro aplikaci opioidů
u chronické/neakutní urogenitální bolesti
1. Byly vyzkoušeny všechny ostatní vhodné možnosti léčby a nebyly úspěšné.
2. O zahájení dlouhodobé aplikace opioidů by měl rozhodnout specialista po
konzultaci s dalším lékařem (nejlépe
rodinným lékařem pacienta).
3. V případě anamnézy nebo podezření na
lékovou závislost v minulosti je třeba
konzultovat psychiatra nebo psychologa
se zaměřením na řešení bolesti nebo
lékovou závislost.
4. Pacient by měl podstoupit zkušební
aplikaci opioidů, intravenózní [13] nebo
perorální [14].
5. Potřebnou dávku je třeba stanovit na
základě pečlivé titrace.
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6. Pacient si musí být vědom (a pokud
možno poskytnout písemný souhlas) že:
I. opioidy jsou silné medikamenty, které
mohou způsobovat závislost;
II. opioidy jsou za normálních okolností
předpisovány pouze na jednom místě
(nejlépe rodinným lékařem);
III. medikamenty budou předepsány na
pevně stanovenou dobu a dříve nebude
vystaven nový recept;
IV. musí podstupovat rozbor moči a případně rozbor krve kvůli ujištění, že jsou
léky užívány podle předpisu a že nejsou
užívány nepředepsané medikamenty;
V. nebude tolerováno nevhodné agresivní chování spojené s vyžadováním léku;
VI. alespoň jednou ročně absolvuje lékařskou prohlídku za hospitalizace;
VII. může být požádán, aby navštívil psychiatra/psychologa;
VII. neschopnost dodržovat výše uvedená pravidla může vést k umístění do
protidrogové léčebny a ukončení aplikace opioidů.
7. S výjimkou kontraindikací nebo speciálních indikací pro jiný lék je medikamentem první volby morfin. Lék by měl
být předepisován ve formě přípravků
s pomalým uvolňováním. Pokud je to
možné, je třeba se vyhnout preparátům
s krátkodobým účinkem a parenterální
aplikaci.
Morfin – neexistují žádné přesvědčivé
důkazy upřednostňující určitý druh opiátů
[15]. Morfin představuje klasickou standardní volbu. V akutních případech může
být denní dávka vypočtena titrací léku
s postupným zvyšováním dávky morfinu
s rychlým uvolňováním. Ve většině případů
je vhodné zahájit léčbu nízkou dávkou
pomalu se uvolňujícího morfinu a zvyšovat
dávky v intervalech ne kratších než 3 dny
až 1 týden.
Diamorfin není vzhledem k místu
prvního metabolického zpracování (játra)
běžně dostupný v perorální formě. Neměl
by být běžně užíván při dlouhodobé léčbě
pacientů s chronickou/neakutní bolestí.
Fentatylová náplast se užívá v případě
snížené perorální absorpce nebo v případě, že pacient trpí nevolností a zvracením.
Náplasti se obvykle mění každých 72 hod.
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Nevýhodou dnes dostupných náplastí je
velké zvýšení dávky mezi jednotlivými
náplastmi. V případě zvýšení dávky je
třeba zvýšené péče.
Metadon je silné dlouhodobě užívané
analgetikum [16]. Přestože existuje pouze
málo důkazů podporujících jeho benefit,
může hrát metadon významnou roli při
léčbě urogenitální bolesti. Metadon má
tendenci se při opakovaném dávkování
hromadit a způsobovat opožděnou zástavu dechu. Přestože může mít metadon
příznivý účinek, měl by být předepisován
pouze odborníkem se zkušeností s jeho
analgetickou aplikací [14]. Vzhledem
k poměrně krátkodobému účinku (ve srovnání s dlouhodobějším benefitem při
užívání v závislosti) je metadon jako analgetikum aplikován každých 6 hodin.
Petidin 100 mg i.m. má podobný
účinek jako tramadol 100 mg i.m. [17]
nebo morfin 10 mg i.m. Jeho biologická
využitelnost při orální aplikaci je však
velmi špatná. Účinek petidinu je krátkodobý, a není proto vhodnou volbou pro
léčbu chronické/neakutní bolesti. Častá
aplikace může vést k nahromadění norpetidinu, který souvisí s tendencí ke vzniku
epileptických záchvatů [18,19]. U pacientů
užívajících petidin se selektivními i neselektivními inhibitory monoaminoxidázy
nebo inhibitory zpětného vychytávání serotoninu se mohou vyskytnout závažné interakce, což může vést k cerebrální excitaci
a hyperpyrexii. Petidin by neměl být užíván
pro běžnou léčbu neakutní/chronické
bolesti [20].
Další opioidy – v současné době jsou
k dispozici oxykodon a hydromorfon ve
formě preparátů s pomalým uvolňováním.
V případě vedlejších účinků nebo komplikací s tolerancí mohou být užitečné pro
rotaci opioidů. Oba preparáty představují
silné opioidy. Fenazocin je účinný při léčbě
silné bolesti. V případě nevolnosti a zvracení může být aplikován sublingválně.
Buprenorfin a pentazocin mají agonistické a antagonistické účinky a u pacientů
užívajících opioidy mohou způsobit abstinenční příznaky. Naloxon může pouze
částečně zvrátit respirační depresi.
V současné době jsou k dispozici topické
náplasti buprenorfinu.

Kodein a dihydrokodein jsou účinné
pro úlevu mírné až střední bolesti. Dihydrokodein je však často zneužívaný lék.
7.1.6 Preparáty opioidní povahy
Analgetický účinek tramadolu spočívá ve
2 mechanizmech: opioidní účinek a zesílení serotoninergního a adrenergního
působení [21,22]. Užívání je spojeno
s menším výskytem vedlejších účinků spojených s aplikací opiodů (zejména menší
respirační deprese, menší zácpa a menší
šance vzniku závislosti).
7.1.7 Neuropatická analgetika
Tricyklická antidepresiva
Opět máme k dispozici pouze málo údajů
týkajících se jejich aplikace u lidí [23-25].
Studie na kočkách napovídá, že tricyklická
antidepresiva mohou mít benefit při léčbě
cystitidy [26]. Většina studií se zabývá
léčbou neuropatické bolesti. V případě
nervového poškození nebo centrální senzitizace je třeba zvážit algoritmus uvedený
ve schématu 4.
McQuay a Moore [15] hodnotili studie
zabývající se léčbou neuropatické bolesti
pomocí tricyklických antidepresiv. Zjistili,
že ve srovnání s placebem mají tricyklická
antidepresiva prokazatelný analgetický
účinek: u 30 % pacientů došlo k více než
50% úlevě bolesti, u 30 % se projevily
menší nepříznivé účinky a 4 % musela
ukončit léčbu z důvodu vedlejších účinků.
Předpokládá se, že tricyklická antidepresiva jsou podávána v dávkách, které jsou
příliš nízké na to, aby ovlivňovaly náladu.
Fungují na základě zvyšování hladiny nortriptylinu nebo serotoninu. Mají vliv i na
sodíkové kanály.
Inhibitory zpětného vstřebávání
serotoninu
McQuay a Moore [15] zjistili, že inhibitory
zpětného vstřebávání serotoninu jsou při
léčbě bolesti méně účinné. Fluoxetin může
zvyšovat hladinu amitriptylinu v plazmě
a způsobovat toxicitu; pokud jednotlivé
medikamenty kombinujeme, je tedy
zapotřebí postupovat obezřetně.
Antikonvulziva se při léčbě bolesti
užívají již řadu let. Karbamazepin je jed-
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ním z mála medikamentů účinných při
trigeminální neuralgii [15]. Karbamazepin
má však signifikantní vedlejší účinky a je
často špatně snášen. Častěji se místo něj
užívají fenytoin nebo valproát. V nedávné
době byl pro léčbu bolesti vyzkoušen
i gabapentin. Gabapentin má zřejmě
méně vedlejších účinků a v některých
státech je dnes licencován pro léčbu
chronické neuropatické bolesti. Během
noci umožňuje přirozenější spánek než
antidepresiva [27,28]. Většina lékařů
neschvaluje aplikaci karbamazepinu při
léčbě bolesti z důvodu jeho možných
závažných vedlejších účinků. Vzhledem
k jeho nízké ceně jsme přesto karbamazepin ponechali v našem návodu (schéma 5).
Zatímco existuje pouze malé množství
důkazů, které by podporovaly aplikaci
antikonvulziv při řešení genitourinární
bolesti, jejich užívání by mělo být zváženo
v případě neuropatické bolesti nebo centrální senzitizace [29,30].
Antagonisté N-methyl D-aspartátu
(NMDA)
Komplexní kanál receptoru NMDA hraje
významnou roli při vzniku a udržování
chronické bolesti. Jeho aplikace se zdá být
obzvláště významná v případě centrální
senzitizace a tolerance na opioidy [31].
Ketamin se užívá při celkové anestezii
již více než 30 let. Dále je užíván intravenózně na odděleních popálenin a na
jednotkách intenzivní péče. Ketamin
účinkuje primárně na NMDA-receptoru,
účinkovat může i v sodíkových kanálech
a opiodních (κ a μ) receptorech [32].
Na lidském i zvířecím modelu neuropatické bolesti bylo prokázáno, že ketamin
snižuje centrální senzitizace a wind-up
[32-34]. Tyto jevy mění přenos signálů
v nervovém systému, jehož následkem se
mohou nebolestivé podněty stát bolestivými (alodynie) a bolest z bolestivých podnětů se zhoršuje (hyperalgezie).
Ketamin je účinný u několika stavů
chronické bolesti, například periferní neuropatie s alodynií, pahýlové a fantomové
bolesti, centrální bolesti, bolesti související s karcinomem s i bez neurologické
komponenty [35]. V případě nervového
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poranění nebo centrální senzitizace může
ketamin přinést úlevu od silné urogenitální bolesti [36-39]. Ketamin může být účinný u bolesti rezistentní na opioidy, protože
může obnovit reakci na dávku opioidů
[36,40], dále u bolesti nevyléčitelného
pánevního karcinomu.
Biologická využitelnost orální aplikace
ketaminu je přibližně 17 %. Pokusná
dávka aplikovaná infuzí je rychlý způsob,
jak ověřit účinnost orální aplikace [14].
Někteří pacienti s chronickou bolestí,
zejména pacienti s bolestí související
s karcinomem, mohou být posláni domů
s podkožní nebo intravenózní infuzí ketaminu. Ketamin je návyková droga a v případě, že jej bude pacient užívat doma parenterálně, je třeba zvýšené opatrnosti.
Ketamin by měl být předepsán pouze
lékařem zkušeným v jeho aplikaci.
Blokáda sodíkových kanálů
U velkého počtu pacientů trpících urogenitální bolestí zřejmě hrají určitou roli nervová poranění a neuropatické změny,
které mohou souviset se snížením počtu
některých sodíkových kanálů a vznikem
nových sodíkových kanálů. Dochází i ke
změně distribuce těchto kanálů (buněčného těla, dendritů a špiček poškozených
axonů). Důsledkem těchto změn je větší
náchylnost aferentních drah k tvorbě
delších a častějších výbojů. Dochází ke
snížení refrakterního období. Tyto změny
v povaze sodíkových kanálů zřejmě představují základ mechanizmu mechanosenzitivity, termosenzitivity a chemosenzitivity
[41]. Mohou být zapojeny i do některých
druhů viscerální hyperalgezie.
Na zvířecím modelu neuropatické
bolesti bylo prokázáno, že nízké dávky
lidokainu, blokátoru sodíkových kanálů,
snižují selektivním způsobem spontánní
vystřelování neuronů, kdy nedochází
k blokaci normálního vystřelování axonů
[42,43]. Studie na člověku prokázaly, že
nízká dávka lidokainu v plazmě zmírňuje
neuropatickou bolest a senzorické jevy,
jako například alodynii, bez jakéhokoliv
účinku na nociceptivní bolest [44].
Nociceptivní bolest lze zmírnit intravenózní
aplikací lidokainu, ale pouze při vysokém
dávkování.

Po pozitivní odpovědi lze provádět
opakované infuze lidokainu. Benefit jedné
infuze může přetrvat po mnoho měsíců.
Benefit může být prokázán i u perorálního
analogu mexiletinu [45], přestože pozitivní
odpověď na intravenózní aplikaci lidokainu
nemusí vždy předvídat účinek mexiletinu.
Intravenózní léčba lidokainem je
indikována u pacientů s neuropatickou
bolestí a bolestí s podezřením na centrální
senzitizace, jako například nějaký typ viscerální bolesti se svalovou hyperalgezií
a kožní hypersenzitivitou [46-48]. Detaily
týkající se protokolu intravenózní infuze
lidokainu můžeme zjistit v patřičné literatuře [14]. Infuze by měly být aplikovány
pouze zkušeným odborníkem. Příklady
infuzí:
1. režim bolusu - pomalu aplikovaný bolus
po dobu 3 min 1 mg/kg lidokainu, další
(až 3) opakování po 15 min (maximum
4 mg/kg po dobu 60 min)
2. krátká aplikace infuze - 3 mg/kg lidokainu infuzní pumpou po dobu 1 hod
3. 4hodinová infuze - 2 mg/kg lidokainu
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1
antidepresiva
jako léčba první volby,
pokud nejsou
kontraindikována

Má popisovaná bolest neuropatické
symptomy?
ANO
NE

prostá nociceptivní
analgetika

zkušební dávka opiátů
antidepresiva
žádné kontraindikace (nedávný infarkt,
arytmie, závažné onemocnění jater/ledvin)

amitryptylin
antidepresivum první volby
první dávka: 10 mg na noc
zvýšení o 10 mg každých 5–7 dní
v případě, že nedojde k výskytu
vedlejších účinků
maximální dávka 150 mg/den

vedlejší účinky nebo žádný benefit
při 6týdenním užívání 150 mg/den

relativní kontraindikace:
starší osoby, obsluha přístrojů/vozidel,
suchost v ústech
(např. karcinom dutiny ústní)

fluoxetin

zvážit:
20 mg ráno, lze zvýšit na 40 mg, doporučuje se u pacientů s depresí a pacientům,
u nichž útlum představuje překážku, nemusí účinkovat u skutečně neuropatických bolestí

dothiepin

25 mg na noc, až 150 mg, užívání zvážit v případě neuropatické bolesti spojené s úzkostí

imipramin

10 mg na noc, až 150 mg, užívání zvážit v případě bolesti spojené s nestabilním
močovým měchýřem

nortriptylin

léčbu zahájit 10 mg na noc, postupně zvyšovat na 30 mg, 50 mg, 75 mg až do 100 mg.

kontraindikace, vedlejší účinky nebo selhání
zvážit aplikaci antiepileptik
Guidelines pro aplikaci neuropatických analgetik 2
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2
řešení bolesti
konzultace týkající se
dalšího postupu

selhání nebo kontraindikace
pro antidepresiva?

může vyžadovat
další aplikaci antidepresiv
o nízké dávce

ANO

zvážit aplikaci
antidepresiv

NE

viz guidelines 1

antikonvulziva
lékem první volby při léčbě neuropatické bolesti - karbamazepin
poznámka - pouze pro léčbu trigeminální neuralgie
v případě žádných kontraindikací:
porucha AV-vedení, anamnéza útlumu kostní dřeně, porfyrie
karbamazepin
první dávka: 100 mg na noc
v případě, že se nevyskytuje žádný účinek ani vedlejší účinky,
pomalu zvyšovat dávku až na 1,2 g
nezbytné varovat pacienty o riziku
závažných vedlejších účinků

vedlejší účinky nebo žádný benefit
při 6týdenní aplikaci 1,2 g/den

relativní kontraindikace
starší osoby, strach z vedlejších účinků,
kožní onemocnění,
hepatorenální onemocnění,
hematologické poruchy, těhotenství

zvážit:
vhodný pro všechny druhy neuropatické bolesti, ale vzhledem k vysokým nákladům by
neměl být považován za medikament první volby. Léčbu zahájit 100–300 mg, zvýšit na
3,6 g/den, v rozdělených dávkách. V případě, že se nedostaví žádný účinek ani účinky
vedlejší, zvyšovat dávku podle okolností, po několika dnech až týdnech.
relativní kontraindikace: poškození ledvin, psychotická onemocnění
vedlejší účinky: ospalost, závrať, ataxie a další nezávažné neurologické problémy, které obvykle po
čase samy vymizí, výjimečně se vyskytuje artralgie a krevní dyskrazie
benefit:
zlepšení spánku a celkového stavu
gabapentin

kontraindikace, vedlejší účinky nebo selhání po 6 týdnech aplikace
maximální snášené dávky
zvážit přerušení léčby a zahájení aplikace jiných neuropatických analgetik
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7.3 Nervová blokáda
Těžiště léčby bolesti nervovou blokádou
obvykle spočívá v konzultaci se specialistou s anesteziologickým zázemím.
Touto technikou se zabývá celá
řada publikací. Specialista provádějící
nervovou blokádu se musí dobře orientovat v záznamech pacienta, indikacích
specifických procedur a obecných i specifických rizicích souvisejících s tímto
zákrokem a musí si být vědom i možných benefitů, které tato technika
představuje.
Této techniky se dá využít pro diagnostické i terapeutické účely. Diagnostickou blokádu může být obtížné
interpretovat a je třeba dokonalé porozumění různým mechanizmům, jimiž
blokáda vzniká. Přechodná, avšak konzistentní odpověď na nervovou blokádu
může být impulzem pro vytvoření neurolytické blokády. Neurolytická blokáda je
však pouze výjimečně indikována
u benigních procesů a může mít katastrofické následky. Nemáme k dispozici
dostatečné množství údajů [1-5], přesto se
doporučuje:
1. periferní nervová blokáda, jako například
ilioingvinální/iliohypogastrická/genitofemorální, může mít benefit u pacientů s neuropatickou bolestí související
s poškozením nervu, k němuž dochází
například po operaci hernie
2. blokáda kolem chámovodu může mít
diagnostickou hodnotu před testikulární
denervací
3. lumbální (L1) sympatická blokáda může
mít benefit při řešení testikulární bolesti
nebo jiného pánevního onemocnění
s aferentní drahou probíhající do úrovně
L1
4. blokáda pudendálního nervu může mít
benefit při řešení poranění pudendálního nervu a spazmu svaloviny pánevního dna
5. resakrální blokáda může hrát roli při
řešení pánevní patologie, zejména
bolesti spojené s karcinomem
6. blokáda sakrálního kořene může mít
benefit při diagnostikování stavů, které
mohou reagovat na stimulaci sakrálního kořene

Urol List 2007; 5(2): 65–107

7.4 Transkutánní elektrická stimulace
nervů (TENS)
Podstatou povrchové elektrické stimulace
nervu pro dosažení úlevy bolesti je stimulace myelinizovaných aferentních vláken,
a tedy aktivace segmentálních inhibičních
okruhů. Může dojít i ke snížení frekvence
močení. Oblíbené vysvětlení TENS spočívá
v teorii gate-control [6]. TENS může přímo
vyvolat reflexní působení a ovlivnit
autonomní funkce. Jako odpověď na TENS
byla zaznamenána relaxace bronchiální
svaloviny [7], věnčitých tepen [8]
a močového měchýře [9].
TENS zahrnuje užití pulzního generátoru se zesilovačem a elektrodami.
Impulzy mohou být vysílány souvisle nebo
v sériích o různé délce trvání. Při léčbě
bolesti je preferována souvislá stimulace.
Stimulační impulzy mohou mít různé vlastnosti. Nejčastěji se užívají tzv impulzy
symetrického obdélníkového signálu
(square wave), které jsou účinné zejména
při aktivaci nervových vláken. Užívané jsou
i bifázické impulzy, protože nulový výboj
tohoto impulzu umožňuje omezovat elektrochemické reakce na kontaktních
místech elektrod. Technické zjednodušení
vedlo u mnoha zařízení k užívání unipolárních pravoúhlých impulzů, a to bez
závažných komplikací. Intenzita stimulace
nezbytná pro aktivaci periferního nervu se
liší v závislosti na trvání impulzu. Pro
přenos napětí prahové účinnosti jsou
nejúčinnější krátké impulzy (0,1 ms), na
úkor vyšší amplitudy [10]. Pro většinu případů nervové stimulace je nejdůležitější
proměnnou frekvence impulzu. Frekvence
užívaná při TENS se pohybuje od 1 Hz do
100 Hz. K dispozici nemáme žádné systematické hodnocení optimálního elektrického nastavení TENS v urologické
praxi.
Standardní elektrody jsou vyrobeny
z uhlíkové gumy; jsou pevné, flexibilní,
trvalé a levné, musejí však být připevněny
adhezivní páskou. K dostání jsou
i samolepicí elektrody. Ty jsou obzvlášť
vhodné pro pacienty s citlivou pokožkou,
ale jsou nákladnější. Velikost elektrody
souvisí s její hustotou - pro TENS se
doporučuje minimálně 4 cm2 [11]. Odpor
mezi elektrodou a pokožkou by měl být

omezen aplikací dostatečné vrstvy elektrolytického gelu, který umožní lepší kontakt pod elektrodou.
Intenzita impulzu nezbytná pro
vytvoření senzorického vjemu se je u jednotlivých pacientů rozdílná. Měli bychom
použít maximální snesitelnou intenzitu
těsně pod prahem bolesti. Umístění elektrody může ovlivnit výsledek léčby, tato
možnost však nebyla hodnocena.
Testováno bylo umístění v suprabupické
[12,13], vaginálně-anální [9,14] a holenní
[15,16] oblasti, vždy byl zaznamenán
úspěch.
Před zahájením léčby je nezbytné
pacientovi poskytnout potřebné informace. Dobrou volbou je speciálně školená
sestra, která pacientovi vysvětlí a podá
technické instrukce. Pacient by měl být
připraven na vjem silné stimulace a neměl
by se obávat samoléčby. Doba do analgetického účinku se může značně lišit, efekt
je kumulativní. Vzhledem k tomu, že nástup i progrese jsou u pacientů s IC obvykle pomalé, standardní doporučení je
0,5–2 hod léčby denně. Doba trvání jednotlivých procedur závisí na závažnosti
bolesti.
7.4.1 Výsledky suprapubické TENS u IC
60 pacientů, 33 s klasickou IC a 27 s neulcerózní IC bylo léčeno pomocí suprapubické TENS [11]. Elektrody byly umístěny
10–15 cm od sebe, hned nad pubickou
symfýzou a připevněny dlouhým proužkem
lepicí pásky kolem těla, což pacientovi
umožnilo pohyblivost během stimulace.
Doba sledování se pohybovala v rozmezí
od 9 měsíců do 17 let.
Pacienti, kteří reagovali na léčbu, zaznamenali, že účinky na bolest močového
měchýře jsou výraznější než účinky na
frekvenci mikce. U 9 pacientů s klasickou
IC symptomy ustoupily na déle než 1 rok.
Všichni pacienti kromě jednoho však
museli pro udržení mírnějších symptomů
občas znovu provádět TENS.
Dalších 9 pacientů zaznamenalo při
každodenní léčbě adekvátní úlevu bolesti,
při přerušení léčby však došlo k recidivě
symptomů. U 9 pacientů došlo pouze
k mírnému zlepšení; ti pak ukončili léčbu.
U zbývajících 6 pacientů došlo pouze ke
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slabému zmírnění symptomů a tito pacienti léčbu ukončili. Benefit léčby tedy zaznamenalo 54 % pacientů s klasickou IC.
U pacientů s neulcerózní IC byl
výsledek TENS méně příznivý. Z 27 pacientů (střední věk v době diagnózy 37 let,
1 muž) 4 zaznamenali úlevu bolesti
a snížení frekvence mikce, 3 pacienti udávali zmírnění bolesti, ale přetrvávající
frekvenci i při pokračování v léčbě.
5 pacientů zaznamenalo střední účinek,
15 pacientů nepozorovalo žádné zlepšení
bolesti. Benefit léčby tedy zaznamenalo
pouze 26 % pacientů s neulcerózní IC.
Tato zkušenost s elektrickou stimulací
u pacientů s IC vychází pouze z otevřených
studií. Vzhledem k tomu, že léčba závisí na
stimulaci na specifických místech, že musí
být velmi intenzivní a probíhat po dlouhou
dobu, je obtížné provádět kontrolované
studie, které by testovaly provádění TENS.
Bolest není možné přesně změřit a zhodnotit, proto je velmi obtížné hodnotit
účinek TENS u pacientů s IC přesně.
Několik kontrolovaných studií zkoumajících pooperační bolest prokázalo, že
TENS přináší lepší výsledky než u kontrolní
skupiny (SHAM) [17]. Bylo prokázáno, že
TENS snižuje hladinu halotanu nezbytnou
pro udržení adekvátní anestezie během
operace u pacientů v bezvědomí, u nichž
byly vyloučeny psychologické vlivy [18].
Benefit TENS u pacientů s klasickou IC je
významnější než účinek placeba zaznamenaný ve studiích zabývajících se medikamentózní léčbou IC (54 % versus
13–20 %) [19,20].
7.5 Sakrální neuromodulace u syndromu
pánevní bolesti
Bylo prokázáno, že sakrální neuromodulace přináší benefit u pacientů s refrakterní motorickou urgentní inkontinencí
[21,22], močovou retencí a chronickou
pánevní bolestí [23-25]. Pomocí neurostimulace dorzálních sloupců a periferních nervů lze úspěšně léčit také neuropatickou bolest a symptomy regionální
bolesti [26]. Mechanizmus účinku je předmětem hypotéz, které zahrnují:
1. blokádu přenosu bolesti přímým účinkem v spinotalamické dráze
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2. aktivaci sestupných inibičních drah
3. účinek na centrální sympatické systémy
4. segmentální inhibici pomocí aktivace
vláken a smyček mozkového kmene
5. inhibici zvýšením hladiny kyseliny gamaaminomáselné v dorzálním rohu
6. talamokortikální mechanizmus zastírající nociceptivní vstupní informaci
Je třeba zdůraznit, že máme k dispozici pouze omezené množství údajů podporujících kterýkoliv z výše uvedených
hypotetických mechanizmů.
Neuromodulace sakrálního kořene
byla zavedena v polovině 80. let 20. století
jako prostředek obnovení kontroly močového měchýře s narušenou funkcí [28]. Na
základě neurofyziologie močového měchýře a uretry představuje minimálně
invazivní pomůcku, která představuje přechod mezi konzervativními možnostmi
a invazivními chirurgickými přístupy. Údaje
týkající se klinického užití vycházejí výhradně z pozorovacích studií.
Neuromodulace sakrálního kořene je
založena na tom, že elektrická stimulace
sakrálních nervů upravuje nervové reflexy
v pánvi [29]. Naším úkolem je zjistit optimální podmínky pro užití.
Neurostimulace sakrálních nervů S3
a S4 pomocí transforamenálního přístupu
představuje možnost pro pacienty s refrakterními poruchami mikce.
V nedávné době byla sakrální neuromodulace testována i u pacientů s IC.
V pilotní studii zahrnující 6 pacientů [30]
perkutánní neurostimulace signifikantně
zlepšila frekvenci, bolest i urgenci až na
normální hodnoty, a markery pro IC byly
normalizovány. Maher et al [31] zaznamenali u 15 žen s IC příznivou odpověď se
signifikantní úlevou pánevní bolesti, snížení frekvence močení během dne, nykturie,
urgence a vymočeného objemu.
Vzhledem k tomu, že syndromy
pánevní bolesti jsou považovány za projev
narušení nervové funkce, pacienti s refrakterní dysfunkcí pánevního dna a pánevní
bolestí byli úspěšně léčeni pomocí sakrální neuromodulace [32]. Sakrální neuromodulace při léčbě chronické pánevní
bolesti přináší v pilotních studiích slibné
výsledky, proto je třeba provést prospektivní, placebem kontrolované studie.
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8. ZKRATKY POUŽITÉ V TEXTU
Tento seznam nezahrnuje nejběžnější
zkratky.
ABP
akutní bakteriální prostatitida
BCG
Bacillus Calmette-Guérin
CBP
chronická bakteriální prostatitida
CFU
colony forming units/kolonie
tvořící jednotky
COX
cyklooxygenáza
CPP(S) chronic pelvic pain (syndrom)/
(syndrom) chronické pánevní
bolesti
CPSI
Chronic Prostatitis Symptom
Index/index symptomů chronické prostatitidy
DMSO
dimethylsulfoxid

EMDA
EMG
EPS
GAG
GI
GPSS

IASP

IC
ICA
ICDB
ICS

IL
IPSS

ISSVD

Nd-YAG
NIDDK

NIH
NMDA
NSA
PCR
PMN
PPS
PUGO

RTX
SPIN
TENS
TUR
VB3

electromotive drug administration/elektromotivní aplikace léků
elektromyografie
expressed prostatic secretions/
prostatický exprimát
glykosaminoglykan
gastrointestinální
Giessen Prostatitis Symptom
Score/Giessenovo skóre symptomů prostatitidy
International Association for the
Study of Pain/Mezinárodní asociace pro studium bolesti
intersticiální cystitida
Interstitial Cystitis Association/
Asociace pro intersticiální cystitidu
Interstitial Cystitis Data Base/
Databáze intersticiální cystitidy
International Continence Society/
Mezinárodní společnost pro
kontinenci
interleukin
International Prostate Symptom
Score/mezinárodní stupnice
prostatických symptomů
International Society for the Study
of Vulvovaginal Disease/ Mezinárodní společnost pro studium
vulvovaginálních onemocnění
neodymium-yttrium-aluminium
National Institute of Diabetes and
Digestive and Kidney Diseases/
Národní institut diabetu a nemocí trávení a ledvin
National Institutes of Health/
Národní institut zdraví
N-methyl-D aspartat
nesteroidní antiflogistika
Polymerase chain reaction/
polymerázová řetězová reakce
polymorfonukleární
pentosanpolysulfát
Pain of Urogenital Origin, IASP
special interest group/Bolest
urogenitálního původu, pracovní
skupina IASP (viz IASP)
resiniferatoxin
specialisté v Pain International
Network
transkutánní elektrická nervová
stimulace
transuretrální resekce
moč odebraná po masáži prostaty
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