
1.  Souhrn 
 

Léčba neurogenního hyperaktivního detruzoru aplikací botulinumtoxinu A 

 

Úvod: Léčba neurogenní hyperaktivity detruzoru (NDO) představuje stále závažný zdravotní, 

sociální a ekonomický problém. Použití onabotulinumtoxinuA (onaBTA) je metodou první 

volby u pacientů refrakterních na standardní terapii anticholinergiky nebo při výskytu 

závažných nežádoucích účinků této léčby. Standardní cestou aplikace je dosud intramurální 

injekce onaBTA do detruzoru močového měchýře. 

Cíl: S ohledem na komplexní mechanizmus působení onaBTA na močový měchýř zhodnotit 

efektivitu léčby NDO subslizniční aplikací onaBTA. 

Metodika: Byla provedena randomizovaná, prospektivní otevřená studie. Soubor tvořili 

pacienti s neurogenní detruzorovou hyperaktivitou v důsledku spinálního poranění. Celkem 

bylo zařazeno 23 pacientů, u kterých přetrvávala inkontinence moči v důsledku NDO i přes 

zavedenou anticholinergní terapii. Po randomizaci byli pacienti léčeni aplikaci 300 U 

onaBTA do 30 aplikačních míst se šetřením trigona močového měchýře. U skupiny A byla 

provedena léčba endoskopickou subslizniční aplikací a ve skupině B aplikací intramurálně do 

detruzoru. Délka studie byla 12 týdnů. Před léčbou a po léčbě bylo provedeno urodynamické 

vyšetření. Mikční deník pacienti vyplňovali před léčbou, za 6 a 12 týdnů po léčbě. Dotazník 

kvality života Incontinence Quality of Life Questionnaire (I-QOL) vyplnili pacienti před 

léčbou a za 12 týdnů po léčbě. Týden před léčbou všichni pacienti vysadili anticholinergika.  

Výsledky: Ve skupině léčené subslizniční aplikací onaBTA došlo za tři měsíce po léčbě 

k signifikantnímu snížení frekvencí epizod inkontinence (p<0,000) a počtu katetrizací 

(p<0,000) s významným nárůstem kapacity močového měchýře (p<0,000). Při kontrolním 

urodynamickém vyšetření jsme zaznamenali signifikantní zlepšení všech sledovaných 

parametrů.  

Ve skupině léčené aplikací onaBTA do detruzoru jsme zaznamenali signifikantní snížení 

frekvencí epizod inkontinence (p<0,000), frekvencí katetrizace (p<0,000) a nárůst kapacity 

močového měchýře (p=0,03). Při kontrolním urodynamickém vyšetření došlo k významnému 

zlepšení sledovaných urodynamických parametrů. U obou skupin došlo k signifikantnímu 

zlepšení skóre I-QOL (p<0,000).  

Při vzájemném porovnání obou skupin jsme s výjimkou kapacity močového měchýře 

reprodukované z mikčního deníku (p=0,007) a detruzorového tlaku při první netlumené 

kontrakci (p=0,037) neprokázali signifikantní rozdíl mezi oběma formami aplikace. U 

jednoho pacienta po intramurální aplikaci do detruzoru jsme zaznamenali lehkou svalovou 

slabost, která do 24 hodin spontánně odezněla a nevyžádala si léčbu. 

Závěr: Za tři měsíce po léčbě došlo k signifikantnímu zlepšení sledovaných urodynamických 

parametrů a signifikantnímu poklesu počtu epizod inkontinence a frekvencí katetrizace u obou 

skupin pacientů. Při porovnání výsledků obou forem aplikace jsme neprokázali významný 

rozdíl mezi aplikací subslizničně a do detruzoru. Subslizniční podání onaBTA představuje pro 

pacienty bezpečnější a stejně efektivní formu podání onaBTA. 

 


