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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. 
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2. Summary 

 
Treatment of neurogenic detrusor overactivity using botulinum toxin A 

 

Introduction: The treatment of neurogenic detrusor overactivity (NDO) is still a serious medical, 

social and economic problem. Using onabotulinumtoxinA (onaBTA) is the first choice in patients 

who are refractory to standard anticholinergic therapy or with the occurrence of serious adverse 

events from this treatment. The standard way of applying onaBTA is intramural injection into the 

detrusor of the urinary bladder. 

Aim: To evaluate the effectiveness of the NDO treatment with submucosal applications of 

onaBTA with regard to the complex mechanism of the action of onaBTA on the urinary bladder. 

Methods: A randomized, prospective open-label study was performed. The study population 

consisted of patients with neurogenic detrusor overactivity due to spinal cord injury. A total of 23 

patients, in which urinary incontinence persisted due to NDO despite anticholinergic therapy, 

were included. After randomization, patients were treated with 300 U onaBTA applied in 30 

injection sites, sparing bladder trigone. In group A the treatment was carried out using submucosal 

applications and in group B with intramural application into the detrusor. The length of the study 

was 12 weeks. Urodynamic examination was performed before and after the treatment. A voiding 

diary was filled out before the treatment and 6 and 12 weeks after the treatment. The patients 

filled in an Incontinence Quality of Life Questionnaire (I-QOL) before and 12 weeks after the 

treatment. All anticholinergic concomitant medication was discontinued one week before the 

treatment. 

Results: In the group treated with submucosal applications of onaBTA three months after the 

treatment, a significant reduction in the frequency of incontinence episodes (p < 0.000) and that of 

catheterization (p < 0.000) with a significant increase in bladder capacity (p < 0.000) occurred, 

while in the post-treatment urodynamic examination we noticed a significant improvement in all 

monitored parameters.  

In the group treated with applications of onaBTA into the detrusor, we observed a significant 

reduction in the frequency of incontinence episodes (p < 0.000) as well as in the frequency of 

catheterization (p < 0.000) and increased bladder capacity (p = 0.03). The follow-up urodynamic 

examination demonstrated a significant improvement in the monitored urodynamic parameters. In 

both groups there was a significant improvement in the I-QOL score (p < 0.000).  

When comparing both groups, no significant difference between the two forms of application, 

apart from the parameter of bladder capacity reproduced from the voiding diary (p = 0.007) and 

detrusor pressure at first involuntary detrusor contraction (p = 0.037), was revealed. In one patient 

after intramural application into the detrusor muscle, we noticed a slight weakness, which 

resolved itself spontaneously in 24 hours and did not require any treatment.  

Conclusion: Three months after the treatment there was a significant improvement in monitored 

urodynamic parameters and a significant decrease in incontinence episodes and the frequency of 

catheterization in both groups of patients. When comparing the results of both types of 

applications, we did not see a significant difference between the application submucosally and 

into the detrusor. Submucosal administration of onaBTA is a safer and equally effective form of 

administration of onaBTA. 
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3. Úvod do problematiky 

 

Neurogenní hyperaktivita detruzoru (NDO) se vyskytuje při mnoha onemocněních nebo úrazech 

nervového systému jako následek porušení neurální kontroly dolních močových cest. Klinicky se 

projevuje symptomy časté frekvence močení, urgence a urgentní inkontinence.  

Ochrana horních močových cest má zásadní význam v léčbě NDO. V minulosti bývalo renální 

selhání hlavní příčinou mortality pacientů po spinálním poranění
1
.  Udržení detruzorového  tlaku 

v bezpečném koridoru jak během plnící, tak i během mikční fáze výrazně snižuje morbiditu a 

mortalitu pacientů s NDO
1, 2

. Intravezikální tlak by neměl v ideálním případě překračovat hranici 

40 cmH2O
3
. Compliance detruzoru by měla být co největší. Je prokázáno, že compliance menší 

než 12,5 cmH2O/ml  vede k poškození horních močových cest
4
. Překročení těchto hodnot s sebou 

přináší vysoké riziko vezikoureterálního refluxu (VUR), poškození renálního parenchymu a 

strukturálních změn detruzoru. Léčba močové inkontinence je důležitá pro sociální rehabilitaci 

pacientů, výrazně přispívá ke zlepšení kvality života a je důležitá v prevenci močové infekce
2
. Při 

rozhodování o druhu léčby je třeba vždy zvažovat také kvalitu života.  

U pacientů s vysokým detruzorovým tlakem během jímací fáze (hyperaktivita detruzoru, nízká 

compliance detruzoru) nebo během mikční fáze (detruzoro-sfinkterická dyssynergie nebo jiná 

obstrukce) je léčba zaměřena na konverzi vysokotlakého rezervoáru na nízkotlaký i za cenu 

reziduální moči
5
. Hyperaktivita sfinkteru se využívá k udržení kontinence a měchýř se 

vyprazdňuje intermitentní katetrizací. Často již samotná intermitentní katetrizace vede k poklesu 

hyperaktivity detruzoru. Hyperaktivitu detruzoru lze tlumit farmakologicky. V případě selhání 

konzervativní léčby lze použít aplikaci botulinumtoxinu. Neuromodulace nebo neurostimulace 

jsou léčebné metody zasahující řídící nervové struktury. Při selhání konzervativních a 

miniinvazivních metod léčby lze ke zvládnutí detruzorové hyperaktivity použít chirurgické 

metody cílené na detruzor (augmentace močového měchýře, derivace moči) nebo na sfinkter 

(sfinkterotomie, zavedení intrauretrálního stentu). Reflexní mikci lze akceptovat jen u přísně 

vymezené skupiny pacientů
2, 5

. Trvalé derivaci moči permanentním katétrem či epicystostomií se 

snažíme vyhnout.  

Aplikace botulinumtoxinu A (BTA) se za poslední dekádu stala metodou volby u pacientů 

refrakterních na standardní terapii anticholinergiky.  

Mechanizmus působení BTA na hladkou svalovinu detruzoru vykazuje některé znaky shodné 

s působením toxinu na příčně pruhovaný sval. Dochází k blokádě presynaptického uvolnění 

acetylcholinu (ACH) a tím k chemodenervaci svalu a jeho paralýze. Experimentální práce „in 

vitro“ předpokládají také možnou duální inhibici ACH a adenosintrifosfátu (ATP)
6
. V klinických 

studiích je prokázáno, že po léčbě BTA dochází ke snížení detruzorového tlaku během jímací i 

mikční fáze cyklu a nárůstu objemu reziduální moči, což dokazuje inhibiční efekt BTA na 

motorickou inervaci detruzoru
7
.  

Při studiu vlivu BTA na urotel bylo prokázáno, že dochází k inhibici vezikulárního uvolnění 

ACH, ATP, substance P (SP) a inhibici exprese TRPV1 receptoru z urotelu a subslizničních 

nervových zakončení
8,6

. Inhibice uvolňování ATP má také vliv na snížení excitačního vlivu na 

suburoteliální a uroteliální P2X3 receptory a na P2Y receptory sítě myofibroblastů. ATP potencuje 

aktivitu TRPV1 receptorů, proto snížení uvolňování ATP po aplikaci BTA současně minimalizuje 

potenciaci vaniloidních TRPV1 receptorů
7, 9

. Přenos aferentních signálů mezi urotelem a blízce 

uloženými nervovými zakončeními se proto snižuje. Nová recentní práce Giannantoni et al. 
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prokázala přítomnost mRNA pro SV2 receptor v buňkách lidského urotelu
10

.  

Mezi urotelem a detruzorem je slabá vrstva subslizniční tkáně, která obsahuje myofibroblasty  a 

hustou síť aferentních senzitivních nervových zakončení. Tato subslizniční inervace moduluje 

aktivitu aferentní části nervových drah uvolňováním uroteliálních mediátorů. Na terminálních 

aferentních nervových zakončeních je prokázána exprese vaniloidních TRPV1 receptorů, 

purinergních P2X3 receptorů a neuropeptidů SP a „calcitonine gene related peptid“ (CGRP)
9
, 

které hrají důležitou roli v patogenezi NDO. Intravezikální podání BTA snižuje imunoreaktivitu 

těchto receptorů
8, 9

. Nejrychlejší změna byla zaznamenána v imunoreaktivitě P2X3 receptoru, 

který koreluje se zlepšením pocitu urgencí
7
. Po aplikaci BTA bylo pozorováno snížené 

uvolňování „nerve growth factor“ (NGF), který je důležitý pro udržení vlastností 

nemyelinizovaných C vláken, která hrají zásadní roli v patogeneze NDO. Snížené uvolňování 

NGF je dáváno do souvislosti s absencí pozorování signifikantního „nerve sprouting“ po úspěšné 

léčbě BTA
11

.  

Intravezikální aplikace BTA snížením uvolňování ACH, ATP a jiných neurotransmiterů ovlivňuje 

funkci urotelu a subslizničních senzorických nervových zakončení. Má tak vliv na množství 

senzorických informací, které se dostanou do CNS
9
.  Proto je vysoce pravděpodobný synergický 

efekt BTA na aferentní i eferentní nervové dráhy
6, 7, 9

.   

První klinické zkušenosti s léčbou neurogenní hyperaktivity detruzoru aplikací BTA publikovali 

v roce 2000 Schurch et al. Prokázali po aplikaci 200-300 U onaBTA po 6 týdnech plnou 

kontinenci u 17 z 21 pacientů a významné zlepšení cystometrické kapacity
12

.   Italští autoři 

Giannantoni et al. publikovali jednu z prvních větších studií, kde srovnávali efekt onaBTA 

s aktivním komparátorem. Zhodnotili efekt 300 U onaBTA proti intravezikálně aplikovanému 

resiniferatoxinu s prokázaným signifikantně lepším efektem onaBTA
13

.  Jednu z největších 

srovnávacích studií publikoval Karsenty, který shrnul výsledky 15 randomizovaných studií na 

více než 600 pacientech s neurogenní poruchou mikce. OnaBTA prokázal velkou efektivitu na 

pokles počtu inkontinencí o 60 – 80% v porovnání se vstupním stavem pacientů. 47-80% pacientů 

je kompletně kontinentních mezi intervaly katetrizace. Počet denních mikcí se zredukoval o 40-

60% a 28-58% pacientů je schopno snížit nebo vysadit anticholinergika. Stejně tak se zlepšuje i 

většina sledovaných urodynamických parametrů. Dochází k poklesu maximálního detruzorového 

tlaku během netlumené kontrakce u 40-60% pacientů a ke zvýšení cystometrické kapacity od 40% 

do 233%
14

. 

Aplikace do detruzoru formou intramurální injekce je v léčbě NDO standardní cestou podání. 

Autorský kolektiv Schurch – Stöhrer  popsali tuto formu podání ve své první práci a doposud jsou 

s ní největší klinické zkušenosti
12

. Vzhledem k variabilní tloušťce detruzoru existuje riziko podání 

léku mimo detruzor, což může mít vliv jednak na snížení efektu léčby a také na možnost vyššího 

výskytu systémových nežádoucích účinků léčby při možném podání do cévy.  

Subslizniční aplikace je alternativní aplikační cestou. Nové poznatky a mechanizmus působení 

BTA na močový měchýř vedly autory k této aplikační cestě, kterou lze endoskopicky dobře 

kontrolovat. Klinické zkušenosti se subslizniční aplikací jsou omezené spíše na  léčbu idiopatické 

hyperaktivity detruzoru (IDO)
15

 a zkušenosti v léčbě NDO jsou zatím limitované
16

.  

Při intravezikálním podání formou instilace roztoku působí BTA na urotel a nervová zakončení 

v urotelu a ovlivňuje aferentní nervový přenos.  V limitovaném množství pak dochází k jeho 

přestupu přes urotel a interakci se subslizniční nervovou sítí a vlákny svaloviny detruzoru. 

S instilační léčbou jsou zatím pouze limitované zkušenosti
17

.  
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4. Cíle disertační práce 

 

Cílem předkládané práce je zhodnotit efektivitu léčby NDO aplikací onaBTA. Pozornost je 

zaměřena především na posouzení efektivity endoskopické subslizniční aplikace onaBTA a její 

porovnání se standardní aplikací onaBTA do detruzoru. 

 

Práce sleduje tyto hlavní cíle: 

1. Provedení klinické studie sledující efekt léčby neurogenní hyperaktivity detruzoru u 

pacientů po spinálním poranění endoskopickou aplikací 300 U botulinumtoxinu A. 

 K provedení studie vypracovat klinický protokol a stanovit vědecké hypotézy.  

 Ve studii porovnat dvě různé formy endoskopické aplikace botulinumtoxinu A –

subslizničně a do detruzoru. 

2. Vyhodnocení práce a doporučení pro klinickou praxi. 

 

5. Klinická studie 

 

Prezentovaný soubor pacientů je součástí Klinického hodnocení léčiva: KNL:URO-2009/1_verze 

01 z 30. 04. 2009. Studii jsme registrovali u Evropské medicínské agentury (EMEA) s EudraCT 

No. 2009-012431-15. Po registraci byla studie schválena Státním úřadem pro kontrolu léčiv a  

Multicentrickou etickou komisí při Krajské nemocnici Liberec a.s. Tato klinická studie byla 

prováděna podle zásad správné klinické praxe (Good Clinical Practice). 

 

5.1. Soubor a metodika: 

 

Provedli jsme otevřenou, prospektivní randomizovanou studii. Soubor tvořili pacienti s NDO v 

důsledku spinálního poranění. Jednalo se o 2 ženy a 21 mužů ve věku od 20 do 58 let, průměrná 

délka od spinálního poranění byla 47 měsíců (11- 154 měsíců). Spinální poranění bylo u 11 

pacientů lokalizováno v úrovni krční míchy a u 12 pacientů v oblasti hrudní míchy. Dle 

klasifikace American Spinal Injury Association (ASIA)  bylo  19 pacientů kategorie ASIA A, tři 

pacienti kategorie ASIA B a jeden pacient kategorie ASIA C. Do studie byli zařazeni pacienti, u 

kterých přetrvávala inkontinence moči při zavedené  anticholinergní terapii a zvládali techniku 

intermitentní autokatetrizace.  Podmínkou byl stabilní neurologický stav s minimálním odstupem 

šest měsíců od spinálního poranění, schopnost provádět intermitentní autokatetrizaci a vstupní 

počet epizod inkontinence více než pět za sledované pětidenní období. Vylučujícím kritériem pak 

riziko myastenie gravis, přítomnost cystolitiázy v posledních 6 měsících před aplikací léku, 

nádorová onemocnění orgánů malé pánve, stavy po radikálních operacích v malé pánvi 

v posledním roce a stavy po operacích, které mohou ovlivnit hyperaktivitu detruzoru (např. 

operace cystokély, operace pro inkontinenci, transuretrální resekce prostaty).  Před zařazením do 

studie byla NDO potvrzena urodynamickým vyšetřením. Délka základní části studie byla 12 

týdnů, při zahájení studie a ve 12. týdnu bylo provedeno urodynamické vyšetření – plnící 

cystometrie. Vyšetření bylo prováděno vleže, přístrojem Uromic 6 (Medkonsult s.r.o). Použili 

jsme 8 FR uretrální a 10 FR rektální katétr, k plnění fyziologický roztok o pokojové teplotě a 

rychlost plnění byla 50 ml/min. Mezi sledované urodynamické parametry jsme zařadili 
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cystometrickou kapacitu (CC), objem močového měchýře při první netlumené kontrakci detruzoru 

(BCIDC), detruzorový tlak při první netlumené kontrakci detruzoru (p-IDC), maximální detruzorový 

tlak při netlumené kontrakci (p-max) a compliance močového měchýře (DC).  

Mikční deník byl vyplňován pět dní před zahájením studie a za 6 a 12 týdnů po léčbě. Podle 

mikčního deníku je vyhodnocován počet epizod inkontinence, počet mikcí/katetrizací za 

sledované období a mikční objem.  

Anticholinergní terapie byla vysazena minimálně týden před vstupním urodynamickým 

vyšetřením a po celou dobu studie. K léčbě byl použit preparát onaBTA (Botox
®
)
 
v dávce 300 U, 

onaBTA byl aplikován do 30 míst (10U/ml) močového měchýře mimo trigona. Pacienti byli 

randomizováni do dvou skupin. Ve skupině A byl u 12 pacientů onaBTA aplikován subslizničně a 

ve skupině B u 11 pacientů intramurálně do detruzoru močového měchýře. Výkon byl prováděn 

v ATB profylaxi, v krátké celkové anestezii rigidním 21 FR cystoskopem s použitím flexibilní 

endoskopické 23 G jehly. Všichni pacienti po spinálním poranění s neurogenní detruzorovou 

hyperaktivitou v našem souboru používali před léčbou anticholinergní terapii a techniku čisté 

intermitentní autokatetrizace, přesto nebylo dosaženo dobré kontinence. Permanentní močový 

katétr jsme nechali po výkonu zavedený po dobu 24 hod a po jeho odstranění se pacienti vraceli 

k technice intermitentní autokatetrizace. Vliv léčby na kvalitu života jsme posuzovali podle 

standardizovaného dotazníku Incontinence Quality of Life Questionnaire (I-QOL).  Efektivitu 

léčby jsme měřili změnou sledovaných urodynamických parametrů a poklesem počtu epizod 

inkontinence za sledované období.  

Pro analýzu skupiny jsme použili párový t-test. Ke sledování změn mezi jednotlivými skupinami 

studie jsme použili Mann-Whitney test. Jako hladinu významnosti jsme stanovili p< 0.05. 

K analýze byl použit statistický software SPSS (IBM, USA). Výsledky jsou prezentovány jako 

průměr±směrodatná odchylka výběru naměřených hodnot. 

 

 

5.2. Výsledky 

 

Celkem bylo do studie zařazeno 23 pacientů. Po randomizaci podstoupilo léčbu subslizniční 

aplikací dvanáct pacientů a léčbu aplikací do detruzoru podstoupilo jedenáct pacientů. Všichni 

pacienti dokončili léčbu podle klinického protokolu. V našem souboru se všichni pacienti před 

léčbou i po aplikaci onaBTA katetrizovali. 

 

Normalita dat 

K testování normality dat jsme vzhledem k limitovanému počtu pacientů použili Shapiro-Wilk 

test. Testováním jsme nevyloučili normalitu rozložení dat. Mezi jednotlivými skupinami nebyly 

s výjimkou parametru detruzorového tlaku při první netlumené kontrakci (p-IDC) statisticky 

významné rozdíly v demografických charakteristikách souboru nebo vstupních datech.  

 

5.2.1. Výsledky hodnocení skupiny A (aplikace 300 U onaBTA subslizničně) 

 

Výsledky údajů mikčního deníku skupiny A  

Po subslizniční aplikaci 300 U onaBTA došlo za 12 týdnů po léčbě k signifikantnímu poklesu 

počtu epizod inkontinence, významný pokles epizod inkontinence byl patrný již za šest týdnů po 
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léčbě. Počet mikcí/katetrizací se po léčbě také signifikantně snížil. U pacientů došlo, podle dat 

z mikčního deníku, po léčbě k významnému zvýšení kapacity močového měchýře. Zvýšení 

kapacity bylo patrné již při vyhodnocení mikčního deníku za šest týdnů po léčbě a přetrvávalo i 

12 týdnů po léčbě. Podrobná data jsou uvedena v tabulce 1. 

 

Tabulka 1 Vyhodnocení údajů z mikčních deníků skupiny A  

 
* podle mikčního deníku za sledovaný interval pěti dní 

Kapacita – průměrná kapacita močového měchýře podle údajů z mikčního deníku, Inkontinence – počet epizod 

inkontinence, Frekvence M/K – počet močení/katetrizací 

 

Výsledky urodynamického vyšetření skupiny A  

Léčba subslizniční aplikací onaBTA měla pozitivní vliv na všechny sledované urodynamické 

parametry. Při kontrolním urodynamickém vyšetření za 12 týdnů po léčbě došlo k signifikantnímu 

nárůstu objemu močového měchýře při první netlumené kontrakci i cystometrické kapacity, které 

bylo provázeno statisticky signifikantním poklesem tlaku při první netlumené kontrakci i 

maximálního detruzorového tlaku. Došlo také k významnému nárůstu compliance detruzoru. 

Podrobná data urodynamických vyšetření skupiny A jsou uvedena v tabulce 2. 

 

Tabulka 2 Výsledky urodynamického vyšetření skupiny A před léčbou a 12 týdnů po léčbě 

 
BC-IDC – objem močového měchýře při první netlumené kontrakci detruzoru, CC – cystometrická kapacita,       p-IDC 

– detruzorový tlak při první netlumené kontrakci detruzoru, p-max – maximální detruzorový tlak, DC – compliance 

detruzoru 

 

Výsledky hodnocení dotazníku kvality života I-OQL u skupiny A  

Léčba byla v této skupině doprovázena signifikantním zlepšením skóre dotazníku kvality života. 

Po léčbě došlo ke zvýšení skóre dotazníku I-QOL z 59,3±12,6 na 78,1±15,3 (p<0,000). 

 

Závěr hodnocení skupiny A (aplikace 300 U onaBTA subslizničně) 

Léčba NDO subslizniční aplikací 300 U onaBTA vedla ve sledovaném období 12 týdnů 

k signifikantnímu poklesu počtu epizod inkontinence a frekvencí katetrizace, které bylo 

PŘED LÉČBOU

Průměr ± SD Průměr ± SD Δ% (SEM) p-value Průměr ± SD Δ% (SEM) p-value

Kapacita (ml) 173,5 ± 41,2 336,3 ± 41,2 93,8% ± (11,9) 0,000 348,6 ± 72,2 100,9% ± (17,0) 0,000

Inkontinence (n)* 12,6 ± 4,7 4,3 ± 2,3 -65,6% ± (1,4) 0,000 3,3 ± 1,5 -74,2% ± (1,3) 0,000

Frekvence M/K (n)* 40,7 ± 6,0 29,5 ± 3,7 -27,5% ± (1,7) 0,000 28,7 ± 3,7 -29,5% ± (2,1) 0,000

Skupina A: 

onaBTA 300 U 

aplikace subslizničně

6 TÝDNŮ PO LÉČBĚ 12 TÝDNŮ PO LÉČBĚ

Skupina A (n=12):

urodyn. parametry

Průměr ± SD 

před léčbou

Průměr ± SD 

po léčbě

Průměr ± SD 

rozdílu
Δ% (SEM) p-value

BCIDC (ml) 159,0 ± 44,2 375,4 ± 101,3 216,4 ± 96,2 136,1% (27,8) 0,000

CC (ml) 230,0 ± 66,3 459,1 ± 63,2 229,1 ± 54,7 99,6% (15,8) 0,000

pIDC (cmH2O) 55,2 ± 23,0 37,3 ± 17,7 -17,8 ± 26,5 -32,3% (7,7) 0,040

pmax (cmH2O) 85,8 ± 24,8 49,6 ± 21,9 -36,3 ± 27,4 -42,2% (7,9) 0,001

DC (ml/cmH2O) 17,0 ± 8,2 40,1 ± 23,9 23,0 ± 22,7 135,4% (6,6) 0,005
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doprovázené signifikantním zvýšením kapacity močového měchýře. Při kontrolním 

urodynamickém vyšetření jsme zaznamenali signifikantní zlepšení všech sledovaných 

urodynamických parametrů. U čtyř pacientů v tomto souboru jsme při kontrolním urodynamickém 

vyšetření neprokázali netlumenou kontrakci detruzoru (33%).  

Po léčbě došlo k signifikantnímu zlepšení kvality života podle I-QOL dotazníku. Při aplikaci jsme 

v této skupině nezaznamenali žádnou komplikaci. Průměrná doba trvání efektu léčby byla 7,3 

měsíce.  Žádný z pacientů nebyl po léčbě zcela kontinentní. Devět pacientů z celkového počtu 

dvanácti přestalo nosit inkontinenční pomůcky (75%).  

 

5.2.2. Výsledky hodnocení skupiny B (podání 300 U onaBTA do detruzoru) 

 

Výsledky údajů z mikčního deníku skupiny B  

V této skupině došlo po léčbě aplikací 300 U onaBTA do detruzoru k signifikantnímu poklesu 

frekvencí inkontinence a frekvencí katetrizace močového měchýře, který byl doprovázen 

signifikantním nárůstem kapacity močového měchýře dle mikčního deníku.  K signifikantnímu 

poklesu počtu epizod inkontinence a počtu katetrizací došlo již za 6 týdnů po léčbě. Podrobná data 

jsou uvedena v tabulce 3. 

 

Výsledky urodynamického vyšetření skupiny B  

Léčba aplikací onaBTA měla pozitivní vliv na všechny sledované urodynamické parametry. Při 

kontrolním urodynamickém vyšetření za 12 týdnů po léčbě došlo k signifikantnímu nárůstu 

objemu močového měchýře při první netlumené kontrakci i nárůstu cystometrické kapacity. Při 

urodynamickém vyšetření jsme také zaznamenali statisticky signifikantní pokles tlaku při první 

netlumené kontrakci i pokles maximálního detruzorového tlaku. Došlo také k významnému 

nárůstu compliance detruzoru. Podrobná data urodynamických vyšetření skupiny B jsou uvedena 

v tabulce 4. 

 

Tabulka 3 Vyhodnocení údajů z mikčních deníků skupiny B  

 
* podle mikčního deníku za sledovaný interval pěti dní 
Kapacita – průměrná kapacita močového měchýře podle údajů z mikčního deníku, Inkontinence – počet epizod 

inkontinence, Frekvence M/K – počet močení/katetrizací 

 

PŘED LÉČBOU

Průměr ± SD Průměr ± SD Δ% (SEM) p-value Průměr ± SD Δ% (SEM) p-value

Kapacita (ml) 182,4 ± 73,3 264,9 ± 76,4 45,3% ± (22,1) 0,001 275,6 ± 40,7 51,1% ± (23,3) 0,003

Inkontinence (n)* 16,9 ± 5,7 4,9 ± 3,3 -71,0% ± (1,7) 0,000 3,6 ± 2,8 -78,5% ± (1,6) 0,000

Frekvence M/K (n)* 41,3 ± 8,3 30,8 ± 6,5 -25,3% ± (2,5) 0,000 31,5 ± 6,8 -23,8% ± (1,6) 0,000

Skupina B: 

onaBTA 300 U 

aplikace do detruzoru

6 TÝDNŮ PO LÉČBĚ 12 TÝDNŮ PO LÉČBĚ
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Tabulka 4 Výsledky urodynamického vyšetření skupiny B 

 
BC-IDC – objem močového měchýře při první netlumené kontrakci detruzoru, CC – cystometrická kapacita,       p-IDC 

– detruzorový tlak při první netlumené kontrakci detruzoru, p-max – maximální detruzorový tlak, DC – compliance 

detruzoru 

 

Výsledky hodnocení dotazníku I-OQL kvality života skupiny B  

Léčba vedla ve sledovaném období k signifikantnímu zvýšení skóre kvality života podle I-QOL 

dotazníku z 53,9±17,3 na 72,7±16,0 (p<0,000).  

 

Závěr hodnocení skupiny B (aplikace 300 U onaBTA do detruzoru) 

Léčba NDO aplikací 300 U onaBTA do detruzoru vedla ve sledovaném období 12 týdnů po léčbě 

k signifikantnímu poklesu počtu epizod inkontinence, frekvencí katetrizace, které korespondovalo 

s významným zvýšením kapacity močového měchýře.  

Při kontrolním urodynamickém vyšetření za 12 týdnů po léčbě jsme zaznamenali signifikantní 

zlepšení sledovaných urodynamických parametrů. Pouze u jednoho pacienta v této skupině jsme 

při kontrolním urodynamickém vyšetření po léčbě neprokázali netlumenou kontrakci detruzoru.  

Léčba byla doprovázena signifikantním zlepšením kvality života podle I-QOL dotazníku. 

Průměrná doba trvání efektu léčby byla 6 měsíců. Jeden pacient byl po léčbě zcela kontinentní 

(9,1%) a osm pacientů přestalo zcela nosit inkontinenční pomůcky (72%).  

Při aplikaci jsme v této skupině zaznamenali u jednoho pacienta přechodnou svalovou slabost, 

která odezněla do 24 hodin. 

 

5.2.3. Výsledky porovnání obou skupin 

 

Výsledky údajů z mikčního deníku skupina A vs. skupina B 

Porovnání údajů z mikčních deníků obou skupin je shrnuto v tabulkách 5-7.  Z hodnot p-value 

v těchto tabulkách lze vyčíst, že s ohledem na průměrnou kapacitu močového měchýře (mikční 

objem) je rozdíl hodnot naměřených 6 týdnů po léčbě a před začátkem léčby, taktéž i 12 týdnů po 

léčbě a začátkem léčby, statisticky signifikantní na 5% hladině významnosti mezi skupinou A a B 

(p<0,05) (Graf 1). Rozdíl naměřený po 6 a 12 týdnech od léčby již statisticky signifikantní  není 

(p = 0,797).   

S ohledem na rozdíly (hodnota zjištěná 12 týdnů po léčbě mínus hodnota na začátku léčby) v 

průměrném počtu epizod inkontinence (Graf 2) a počtu močení / katetrizace (Graf 3) není mezi 

skupinou A a skupinou B statisticky signifikantní rozdíl na 5% hladině významnosti. V obou 

skupinách byl vysoký podíl pacientů, u nichž došlo po léčbě ke zvýšení mikčního objemu 

močového měchýře na dvojnásobek. Jednalo se o 33,3% pacientů léčených subslizniční aplikací 

onaBTA a 27,3% pacientů léčených aplikací BTA do detruzoru. K redukci počtu epizod 

inkontinencí o více než 75% došlo v obou skupinách minimálně u 50% pacientů. 

Skupina B (n=11):

urodyn. parametry

Průměr ± SD 

před léčbou

Průměr ± SD 

po léčbě

Průměr ± SD 

rozdílu
Δ% (SEM) p-value

BCIDC (ml) 144,0 ± 57,4 299,5 ± 133,4 155,5 ± 96,5 108,0% (29,1) 0,000

CC (ml) 207,6 ± 96,5 395,0 ± 76,4 187,4 ± 77,3 90,2% (23,3) 0,000

pIDC (cmH2O) 104,5 ± 53,8 51,7 ± 17,9 -52,8 ± 47,0 -50,5% (14,2) 0,004

pmax (cmH2O) 104,2 ± 43,2 57,7 ± 21,8 -46,5 ± 28,1 -44,6% (8,5) 0,000

DC (ml/cmH2O) 20,4 ± 4,5 36,2 ± 12,3 15,8 ± 11,4 77,6% (3,4) 0,001
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Tabulka 5 Porovnání údajů z mikčních deníků před léčbou a za šest týdnů po léčbě 

 
* podle mikčního deníku za sledovaný interval pěti dní 
Kapacita – průměrná kapacita močového měchýře podle údajů z mikčního deníku, Inkontinence – počet epizod 

inkontinence, Frekvence M/K – počet močení/katetrizací 

 

 

 

Tabulka 6 Porovnání údajů z mikčních deníků před léčbou a za dvanáct týdnů po léčbě 

 
* podle mikčního deníku za sledovaný interval pěti dní 
Kapacita – průměrná kapacita močového měchýře podle údajů z mikčního deníku, Inkontinence – počet epizod 

inkontinence, Frekvence M/K – počet močení/katetrizací 

 

 

Tabulka 7 Porovnání údajů z mikčních deníků za šest a za dvanáct týdnů po léčbě 

 
* podle mikčního deníku za sledovaný interval pěti dní 
Kapacita – průměrná kapacita močového měchýře podle údajů z mikčního deníku, Inkontinence – počet epizod 

inkontinence, Frekvence M/K – počet močení/katetrizací 

 

 

 

 

Skupina A
(n=12)

Skupina B
(n=11)

Skupina A
(n=12)

Skupina B
(n=11)

Skupina A
(n=12)

Skupina B
(n=11)

Kapacita (ml) 173,5 ± 41,2 182,4 ± 73,3 336,3 ± 41,2 264,9 ± 76,4 93,8% (11,9) 45,3% (22,1) 0,001

Inkontinence (n)* 12,6 ± 4,7 16,9 ± 5,7 4,3 ± 2,3 4,9 ± 3,3 -65,6% (1,4) -71,0% (1,7) 0,065

Frekvence M/K (n)* 40,7 ± 6,0 41,3 ± 8,3 29,5 ± 3,7 30,8 ± 6,5 -27,5% (1,7) -25,3% (2,5) 0,820

p-value

Parametry 

zjišťované dle 

mikčního deníku

Průměr ± SD

před léčbou

Průměr ± SD

6 týdnů po léčbě
Δ% (SEM)

Skupina A
(n=12)

Skupina B
(n=11)

Skupina A
(n=12)

Skupina B
(n=11)

Skupina A
(n=12)

Skupina B
(n=11)

Kapacita (ml) 173,5 ± 41,2 182,4 ± 73,3 348,6 ± 72,2 275,6 ± 40,7100,9% (17,0) 51,1% (23,3) 0,007

Inkontinence (n)* 12,6 ± 4,7 16,9 ± 5,7 3,3 ± 1,5 3,6 ± 2,8 -74,2% (1,3) -78,5% (1,6) 0,106

Frekvence M/K (n)* 40,7 ± 6,0 41,3 ± 8,3 28,7 ± 3,7 31,5 ± 6,8 -29,5% (2,1) -23,8% (1,6) 0,683

Parametry 

zjišťované dle 

mikčního deníku

Průměr ± SD

před léčbou

Průměr ± SD

12 týdnů po léčbě
Δ% (SEM)

p-value

Skupina A
(n=12)

Skupina B
(n=11)

Skupina A
(n=12)

Skupina B
(n=11)

Skupina A
(n=12)

Skupina B
(n=11)

Kapacita (ml) 336,3 ± 41,2 264,9 ± 76,4 348,6 ± 72,2 275,6 ± 40,7 3,7% (14,8) 4,0% (18,9) 0,797

Inkontinence (n)* 4,3 ± 2,3 4,9 ± 3,3 3,3 ± 1,5 3,6 ± 2,8 -25,0% (0,6) -25,9% (0,7) 0,335

Frekvence M/K (n)* 29,5 ± 3,7 30,8 ± 6,5 28,7 ± 3,7 31,5 ± 6,8 -2,8% (1,1) 2,1% (0,9) 0,350

p-value

Parametry 

zjišťované dle 

mikčního deníku

Průměr ± SD

6 týdnů po léčbě

Průměr ± SD

12 týdnů po léčbě
Δ% (SEM)
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Graf 1 Porovnání průměrné kapacity močového měchýře podle údajů z mikčního deníku 

mezi oběma skupinami před léčbou a za 6 a 12 týdnů po léčbě. 

 
* statisticky signifikantní rozdíl v hodnotě před léčbou a po léčbě na 5% hladině významnosti 

 

Výsledky urodynamického vyšetření: 

Rozdíl hodnot urodynamických parametrů BC-IDC, CC, p-max a DC naměřených 12 týdnů po 

léčbě versus hodnoty naměřené před léčbou (hodnota zjištěná 12 týdnů po léčbě mínus hodnota 

zjištěná na začátku léčby) se statisticky signifikantně neliší mezi skupinou A a skupinou B na 5% 

hladině významnosti. Skupina A a skupina B se liší pouze v rozdílu u hodnoty detruzorového 

tlaku během první netlumené kontrakce (p-IDC) (p = 0,037). Zde je ale nutné poznamenat, že 

statisticky signifikantní rozdíl v hodnotě p-IDC byl mezi skupinou A a skupinou B již na začátku 

léčby. Skupina B měla v průměru dvojnásobnou hodnotu p-IDC.  Podrobné porovnání jednotlivých 

urodynamických parametrů mezi jednotlivými skupinami je uvedeno v tabulce 8. 

 

 

Graf 2  Porovnání průměrné změny počtu epizod inkontinence podle údajů z mikčního 

deníku mezi oběma skupinami před léčbou a za 6 a 12 týdnů po léčbě. 
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Graf 3  Porovnání průměrné změny počtu močení/katetrizací podle údajů z mikčního 

deníku mezi oběma skupinami před léčbou a za 6 a 12 týdnů po léčbě. 

 
 

 

Tabulka 8  Porovnání výsledků urodynamického vyšetření obou skupin 

 
BC-IDC – objem močového měchýře při první netlumené kontrakci detruzoru, CC – cystometrická kapacita,     p-IDC – 

detruzorový tlak při první netlumené kontrakci detruzoru, p-max – maximální detruzorový tlak, DC – compliance 

detruzoru 

 

 

Výsledky dotazníků I-OQL kvality života  

Léčba byla u obou skupin pacientů provázena signifikantním zlepšením kvality života měřeno 

dosaženým skóre dotazníku kvality života. V porovnání skóre dotazníků kvality života mezi 

jednotlivými skupinami jsme neprokázali rozdíl (p=0,705).  

 

 

Efekt léčby 

Na základě výsledku testu Mann-Whitney se rozdíl v délce trvání efektu léčby mezi skupinou A a 

skupinou B statisticky signifikantně neliší na 5% hladině významnosti (p = 0,100). Podrobně 

uvedeno v tabulce 10. 

 

 

 

-11,2
-12,0

-10,5 -10,5

-14

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

Před léčbou Pokles za 6 týdnů
po léčbě

Pokles za 12 týdnů
po léčbě

Průměrná změna v počtu močení / katetrizace                             
dle mikčního deníku - skupina A vs. skupina B

Skupina A Skupina B

Skupina A
(n=12)

Skupina B
(n=11)

Skupina A
(n=12)

Skupina B
(n=11)

Skupina A
(n=12)

Skupina B
(n=11)
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Tabulka 10  Porovnání délky efektu léčby u obou skupin 

 
 

 

Závěr porovnání obou skupin 

Při porovnání výsledků obou skupin jsme po léčbě onaBTA neprokázali signifikantní rozdíl ve 

změně cystometrické kapacity, objemu močového měchýře při první netlumené kontrakci, 

compliance detruzoru, maximálním detruzorovém tlaku, změně počtu epizod inkontinence, počtu 

katetrizací a délce efektu léčbu.  

Při porovnání kapacity močového měchýře dle mikčního diáře byl mezi skupinami signifikantní 

rozdíl (p=0,007), taktéž byl signifikantní rozdíl v hodnotě detruzorového tlaku při první 

netlumené kontrakci (p=0,037). Jak již bylo uvedeno, statisticky signifikantní rozdíl v hodnotě 

p_IDC byl mezi skupinou A a skupinou B již na začátku léčby. Skupina B měla v průměru 

dvojnásobnou hodnotu p-IDC (p = 0,027). 

Během studie jsme nezaznamenali žádné závažné komplikace. U jednoho pacienta se po aplikaci 

léku do detruzoru vyskytla přechodná svalová slabost, která do 24 hodin odezněla.  

 

 

6. Diskuse  

 

Ve skupině pacientů léčených intramurální aplikací onaBTA do detruzoru jsme po 

léčbě dosáhli snížení epizod inkontinence o 78.5% a snížení frekvence katetrizace o 23,8%. Při 

kontrolním urodynamickém vyšetření došlo k nárůstu cystometrické kapacity o 90,2%, nárůstu 

compliance detruzoru o 77,6% a poklesu maximálního detruzorového tlaku o 44,6%. Efekt léčby 

byl v průměru 6 měsíců (v rozmezí 5-8 měsíců). Výsledky léčby, kterých jsme dosáhli ve skupině 

pacientů s aplikací do detruzoru, jsou srovnatelné s výsledky ostatních autorů.  

Schurch et al. ve studii zahrnující 59 pacientů s NDO provedli po randomizaci léčbu  onaBTA 

v dávce 200 U, 300 U nebo placebem do 30 míst detruzoru. Za dvanáct týdnů po léčbě 

zaznamenali významný pokles denních epizod inkontinence v obou skupinách léčených onaBTA 

(300 U a 200 U) o 1,2 resp. o 0,9 epizody inkontinence za den, ale nikoliv u pacientů léčených 

placebem (0,3 epizody inkontinence). Signifikantní zvýšení cystometrické kapacity a reflexního 

objemu močového měchýře zaznamenali při všech urodynamických vyšetření v porovnání se 

skupinou pacientů léčených placebem. Stejně tak zaznamenali významný pokles maximálního 

detruzorového tlaku a signifikantní pokles počtu epizod inkontinence po léčbě onaBTA
18

.  

Recentně největší a podle mého názoru nejvýznamnější práci publikovali Cruz et al.
19

. Jde o 

multicentrickou, randomizovanou, placebem kontrolovanou studii, do které bylo zařazeno celkem 

275 pacientů s NDO po spinálním poranění nebo při roztroušené skleróze. Po randomizaci 

Průměr

Směrodatná 

odchylka 

(SD)

Minimum Maximum

5,0 12,0

Skupina B: Botox® 300 U 

aplikace do detruzoru (n=11)
6,0 1,0 5,0 8,0

Efekt léčby (měsíc)

Skupina A: Botox® 300 U 

aplikace subslizničně (n=12)
7,3 2,0
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v poměru 1:1:1 proběhla léčba dávkou 200 U nebo 300 U onaBTA resp. placebem. V případě 

opakování léčby byli již pacienti v placebo skupině léčení aplikací onaBTA.  Při kontrolách za 

dva, šest a dvanáct týdnů prokázali signifikantní snížení epizod inkontinence proti skupině 

pacientů léčených placebem. Největší pokles epizod inkontinence nastal druhý týden po léčbě. 

V obou skupinách léčených onaBTA prokázali významné zlepšení cystometrické kapacity po 

léčbě z 247,3 ml na 404,4 ml ve skupině léčené dávkou 200 U onaBTA a z 246,8 na 404 ml ve 

skupině léčené dávkou 300 U onaBTA. Statisticky významné byly i změny maximálního 

detruzorového tlaku, reflexního objemu a compliance močového měchýře.  

Další významnou prací je sdělení Ginsberga et al. Do mezinárodní, randomizované, placebem 

kontrolované studie, zařadili celkem 416 pacientů s NDO po spinálním poranění nebo při 

roztroušené skleróze. Po randomizaci proběhla léčba aplikací 200 U, 300 U onaBTA nebo 

placebem. Také v této studii byla prokázána efektivita léčby onaBTA. Za šest týdnů po léčbě 

došlo k signifikantnímu zlepšení sledovaných urodynamických parametrů a významnému poklesu 

počtu epizod inkontinence. Změna kvality života dle dotazníku I-QOL byla signifikantní proti 

léčbě placebem. Mezi nejčastější nežádoucí účinky patřily retence moči a močová infekce
20

.   

Ve skupině pacientů léčených aplikací onaBTA subslizničně jsme po léčbě dosáhli 

snížení epizod inkontinence o 74%. Při kontrolním urodynamickém vyšetření došlo k nárůstu 

cystometrické kapacity o 99,6%, která odpovídala nárůstu kapacity dle mikčního diáře (100,9%). 

Efekt léčby trval v průměru 7,3 měsíce (v rozmezí 5-12 měsíců). 

První zkušenosti se subslizniční aplikací v léčbě NDO publikoval Kuo et al. v roce 2006. 

Publikovali výsledky léčby 24 pacientů se spinální lézí nebo po cévní mozkové příhodě, které 

léčili aplikací 200 U onaBTA podaného subslizničně (40 injekcí, 5U/0,5 ml). Za měsíc po léčbě 

dosáhli významného nárůstu cystometrické kapacity a objemu močového měchýře při první 

netlumené kontrakci se signifikantním poklesem maximálního detruzorového tlaku. Kompletní 

kontinence dosáhli u 8,3% a zlepšení inkontinence u 41,7% pacientů ve skupině pacientů po cévní 

mozkové příhodě a ve skupině pacientů s míšní lézí u 33,3% resp. 58,3%. Klinický efekt po třech 

měsících postupně mizel a za šest měsíců po léčbě došlo k relapsu u všech léčených pacientů. 

Z léčby v této studii více profitovali pacienti s míšní lézí
21

.   

Krhut et al. v  otevřené prospektivní randomizované studii publikovali soubor 32 pacientů s NDO 

po spinálním poranění, u kterých nebyla standardní léčba anticholinergiky úspěšná. Po 

randomizaci byla provedena léčba 300 U onaBTA aplikovaných do 30 míst detruzoru se šetřením 

trigona metodou intramurální injekce nebo subslizniční aplikací (také 30 injekcí se šetřením 

trigona). Po léčbě došlo k významnému poklesu epizod inkontinence za sledované období u obou 

skupin pacientů z průměrných 2,5 epizody inkontinence na 0,2 u skupiny léčené aplikaci do 

detruzoru resp. z 3,0 na 0,17 epizody inkontinence u skupiny léčené subslizniční aplikací. Dále 

došlo po aplikaci léku do detruzoru ke statisticky významnému zvýšení cystometrické kapacity 

močového měchýře o 182% a poklesu maximálního detruzorového tlaku ze 75,3 cmH2O na 27,6 

cmH2O. Po subslizniční aplikaci došlo k signifikantnímu navýšení cystometrické kapacity o 195% 

a poklesu maximálního detruzorového tlaku z 80,3 cmH2O na 22 cmH2O.  Opakování léčby si 

vyžádalo 64,3% pacientů v první skupině a 88,8% pacientů ve skupině s aplikací do detruzoru. Při 

porovnání výsledků obou skupin nebyly nalezeny statisticky signifikantní rozdíly
16

.   

Santaniello et al. publikovali soubor 25 pacientů s NDO po spinálním poranění. Po randomizaci 

byla léčba u první skupiny provedena dávkou 300 U onaBTA subslizničně, včetně injekcí 

v oblasti trigona. V druhé skupině proběhla léčba stejnou dávkou, ale s aplikací do detruzoru. 
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Kontrolní urodynamické vyšetření bylo provedeno za jeden a tři měsíce po léčbě. U skupiny 

léčené subslizniční aplikací bylo za jeden i tři měsíce po léčbě pozorováno signifikantní snížení 

epizod inkontinence i počtu katetrizací a signifikantní zvýšení objemu močového měchýře při 

první netlumené kontrakci (z 242 ml na 354 ml) a cystometrické kapacity (z 279 ml na 358 ml) a 

také signifikantní pokles maximálního detruzorového tlaku. U skupiny léčené aplikací do 

detruzoru zaznamenali také signifikantní pokles epizod inkontinence a počtu katetrizací. Reflexní 

objem a kapacita močového měchýře se také zvýšily signifikantně (z 214,6 ml na 323 ml resp. 

z 290 ml na 370 ml). Při porovnání obou forem aplikace nezaznamenali statisticky signifikantní 

rozdíl
22

.  

Zajímavým parametrem pro posouzení efektivity léčby je sledování výskytu netlumených 

kontrakcí detruzoru při kontrolním urodynamickém vyšetření po léčbě. V naší práci jsme 

zaznamenali absenci netlumených kontrakcí po léčbě u čtyřech pacientů ve skupině léčené 

sublizniční alikací (n=12) tj. u 33%, ve skupině léčené aplikací onaBTA do detruzoru (n=11) jsme 

zaznamenali tento nález jen u  jednoho pacienta.  

Při kontrolním urodynamickém vyšetření za 6 týdnů po léčbě Cruz et al. neprokázali netlumenou 

kontrakci detruzoru u 64,4% pacientů léčených dávkou 200 U a u 59,5% pacientů léčených 

dávkou 300 U onaBTA
19

. Schurch et al. uváděli absenci netlumených kontrakcí alespoň při jedné 

návštěvě po léčbě (200 U nebo 300 U onaBTA) u 55% pacientů, zatímco ve skupině léčené 

placebem to bylo jen u 10% pacientů
18

.  

Přestože lze výsledky ve skupině se subslizniční aplikací porovnat s menším počtem prací, jsou 

naše závěry srovnatelné s citovanými prácemi.  

 

K léčbě jsme použili dávku 300 U onaBTA. V době zahájení disertační práce ještě nebyla 

jednoznačná shoda na doporučené léčebné dávce onaBTA.  

Schurch et al. ve své prvotní práci
 
 pozorovali u dvou pacientů léčených dávkou 200 U onaBTA 

nedostatečnou léčebnou odpověď a považovali tuto dávku za nedostatečnou
12

. V další práci - 

randomizované, placebem kontrolované studii pak ale nenalezli rozdíl mezi dávkou 200 a 300 U 

onaBTA a jejím vlivem na snížení počtu epizod inkontinence a zvýšením kapacity močového 

měchýře
18

. Zásadní závěr přinesly shodně dvě významné práce poslední doby. V největší doposud 

publikované randomizované studii Cruz et al. při porovnávání dávky 200 U nebo 300 U onaBTA 

v léčbě NDO nezjistili signifikantní rozdíl v efektu obou dávek
19

.  Ke stejnému výsledku dospěl 

Ginsberg et al., kteří také rozdíl neprokázali. Při použití dávky 300 U dokonce zaznamenali 

stejnou dobu efektu léčby, ale více nežádoucích účinků a o 7% více retencí moči s nutností 

katetrizací
20

.    

Dávka 200 U onaBTA je nyní oficiálně registrovaná pro použití v urologii (léčbu NDO) včetně 

České republiky. 

Při porovnání léčebného efektu onaBTA a aboBTA Schurch et al. prokázali lehce vyšší efekt 

aboBTA proti onaBTA, ale může to být také interpretováno jako výsledek nekomparativní 

dávky
23

. V porovnání efektivity aboBTA a onaBTA v poměru dávky 3:1 má aboBTA silnější 

efekt, delší dobu trvání léčby, ale také více nežádoucích účinků než onaBTA. To potvrzuje, že 

v praxi lze použít asi lépe poměr <3:1
24

.  

 

V délce trvání efektu terapie jsme neprokázali mezi oběma skupinami rozdíl.  V našem 

souboru byla délka trvání efektu léčby při dolní hranici publikovaných dat (7,3 měsíců při 
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subslizniční aplikaci a 6 měsíců při aplikaci do detruzoru), také absence netlumených kontrakcí 

při kontrolním urodynamickém vyšetření se vyskytla v nižším procentu případů. Cruz et al. 

prokázali efekt léčby 42,1 týdne tj. 9,5 měsíce. Efekt byl stejný jak ve skupině léčené dávkou 300 

U, tak ve skupině léčené dávkou 200 U onaBTA
19

. Ginsberg et al. prokázali efekt léčby 256 dnů a 

254 dnů (8,5 měsíce) při léčbě NDO dávkou 200 U resp. 300 U onaBTA. Jak již bylo uvedeno 

výše, nebyl v obou studiích prokázán rozdíl v efektivitě obou dávek
20

.   

Pacienti v našem protokolu neužívali anticholinergika po celou dobu studie. Domníváme se, že to 

může být jednou z příčin relativně kratšího trvání efektu léčby. Sievert et al. na posledním 

kongresu Evropské urologické asociace (27. kongres EAU, Paris, 2012) publikovali práci, kde 

vliv anticholinergik neprokázali
25

. Prezentovali velký soubor 691 pacientů s NDO při roztroušené 

skleróze nebo po spinálním poranění. Pacienti byli po randomizaci léčeni dávkou 200 U nebo 300 

U onaBTA či placebem. Někteří pacienti ve studii přestali před začátkem studie užívat 

anticholinergika. Post – hoc analýzou potom hodnotili efektivitu a bezpečnost léčby pouze 

onaBTA nebo v kombinaci s anticholinergiky. Při použití obou dávek onaBTA byly zaznamenány 

signifikantní nárůsty cystometrické kapacity, objemu močového měchýře při první netlumené 

kontrakci a signifikantní poklesy počtů epizod inkontinence. Při analýze výsledků pacientů, kteří 

užívali anticholinergika a kteří je neužívali  nebyl v těchto parametrech zaznamenán signifikantní 

rozdíl. Také v délce trvání efektu nebyl signifikantní rozdíl. V podskupině užívající 

anticholinergika to bylo 269 resp. 296 dnů při léčbě dávkou 200 U resp. 300 U onaBTA a ve 

skupině bez anticholinergní terapie to bylo 266 resp. 253 dní při léčbě dávkou 200 U resp. 300 U 

onaBTA.  Také v četnosti nežádoucích účinků, mezi které patřily nejčastěji močová infekce a 

nutnost zahájení intermitentní katetrizace, nebyl u obou těchto podskupin rozdíl.  

Nelze opominout fakt, že na efekt léčby a jeho trvání může mít také vliv etiologie NDO. Cruz et 

al. prokázali ve své studii signifikantní zlepšení ve snížení počtu epizod inkontinencí u 

podskupiny pacientů s roztroušenou sklerózou proti podskupině pacientů po spinálním poranění
19

. 

Jsou také zkušenosti, že léčba pacientů s NDO po poranění krční míchy vykazuje kratší dobu 

trvání efektu. Tato závislost souvisí se závažností NDO
20

.  

 

V naší práci používáme koncentraci BTA a počet injekcí původně popsanou Schurch
12

. 

Důkaz o tom, jakou roli hraje objem jednotlivé injekce tj. koncentrace BTA, přinesli recentně 

Coelho et al
26

.  V experimentu na prasatech testovali dávku 2 U onaBTA/2μl vs. dávku 2 U 

onaBTA/20 μl. Distribuční prostor onaBTA po aplikaci jedné injekce měřili pomocí značené 

protilátky proti SNAP-25 (synaptosome associated protein receptor~25kD). Prokázali 

signifikantně větší imunoreaktivitu po injekci aplikované ve 20 μl. Imunoreaktivitu po injekci v 

tomto objemu prokázali dokonce i na protilehlé stěně močového měchýře a dominantně byla 

reaktivní cholinergní vlákna(85%). Při instilační léčbě použili dávku 50U onaBTA/2 ml vs. 

placebo. Při hodnocení nenalezli imunoreaktivitu vláken v detruzoru ani subslizničním prostoru, 

ačkoli v jiných studiích vykazovala instilační léčba jistou míru efektivity
17

. Z této studie vyplývá, 

že stejná dávka ředěná do většího objemu obsadí více SNAP 25 ve větším distribučním prostoru
26

.  

V současné době lze považovat za zlatý standard aplikace roztoku 30ml ml BTA do 30 míst 

detruzoru s 1 ml na jednotlivou aplikaci. Při současně schválené dávce 200 U onaBTA pro léčbu 

NDO je potom koncentrace jednotlivé injekce 6,7U onaBTA/1 ml (při předpokládaném počtu 30 

aplikací). 
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Aplikace do detruzoru formou intramurální injekce je standardní metodou aplikace BTA a 

naprostá většina autorů referuje své zkušenosti a výsledky právě s touto formou aplikace BTA
12, 

18, 19, 20
. Aplikace do detruzoru močového měchýře při jeho variabilní síle s sebou přináší riziko 

podání BTA mimo detruzor močového měchýře v případě tenkých detruzorů  nebo riziko 

systémového podání v případě aplikace do cévy ve svalovině (významně zvyšuje možný 

systémový nežádoucí účinek léku). Variabilita síly detruzoru je závislá především na pohlaví, 

věku, náplni močového měchýře a přítomnosti neurogenní léze či obstrukce.  

Morfologickým zhodnocením distribuce BTA v detruzoru se zabývali Mehnert et al., kteří ve své 

pilotní práci hodnotili u šesti pacientů distribuci onaBTA v detruzoru. K léčbě použili standardně 

cystoskopicky aplikovaný onaBTA s přidáním magnetické kontrastní látky gadopentátu. Ihned po 

aplikaci provedli magnetickou rezonanci. Prokázali, že pouze 82,4% podané látky je v detruzoru. 

Zbylých 17,6% bylo v perivezikální tukové tkáni
27

.  

K určitému úniku BTA může po aplikaci dojít také místem vpichu po odstranění jehly. 

Předpokládá se, že toto množství je velice malé a odpovídá malému průměru jehly. Při použití 

barviva „methylen blue“ k obarvení roztoku léku a fotometrickém hodnocení lavážní tekutiny po 

cystoskopické aplikaci udával Madersbacher po aplikaci onaBTA v dávce 170-400 U průměrnou 

ztrátu 1,96-19,2 U (medián 5,5 U), což bylo vzhledem k aplikované dávce zanedbatelné
27

.  

Problematická je aplikace BTA do detruzoru zejména u pacientů s výraznou trabekulární 

hypertrofií svaloviny detruzoru, kde jsou vytvořeny hypertrofické svalové trámce s množstvím 

pseudodivertiklů s tenkou stěnou mezi nimi. Právě v těchto případech je riziko podání BTA mimo 

stěnu detruzoru vysoké.  

Subslizniční podání je novou alternativou ke klasickému podání roztoku do detruzoru. Podání do 

subslizničního prostoru lze endoskopicky vizuálně dobře kontrolovat, protože se při něm vytváří 

typický „bulking“ sliznice. Hlavní výhodu této formy podání vidíme v tom, že lze vizuálně 

snadno kontrolovat cílový distribuční prostor a množství látky, které se dostává mimo něj je 

prakticky nulové. Tato metoda se nám jeví také bezpečnější, protože odpadá riziko náhodného 

podání do drobných cév v detruzoru s rizikem systémových nežádoucích účinků. Zkušenosti 

našeho souboru neprokázaly na malém počtu pacientů rozdíl v efektivitě léčby.  

Instilační léčba roztokem BTA do močového měchýře může být alternativou k invazivnímu 

způsobu podání. Při intravezikální instilaci působí BTA na nervová zakončení v urotelu a 

ovlivňuje aferentní nervový přenos.  V limitovaném množství pak dochází k jeho přestupu přes 

urotel a interakci se subslizniční nervovou sítí a vlákny svaloviny detruzoru.  Krhut et al. 

publikovali pilotní studii 16 pacientek s idiopatickou detruzorovou hyperaktivitou, které byly 

léčeny instilací 200 U onaBTA v 50 ml fyziologického roztoku. Při urodynamickém vyšetření za 

měsíc po léčbě prokázali signifikantní zvýšení kapacity měchýře při první netlumené kontrakci, 

změny ostatních urodynamických parametrů nebyly statisticky významné. Prokázali také 

signifikantní snížení počtu epizod urgentní inkontinence. Efekt léčby trval průměrně 6,8 týdne
17

.   

Všechny tyto práce dokazují, že při intravezikálním podání dochází především k ovlivnění 

aferentních drah a senzorické funkce urotelu.  

 

Při výkonu, stejně jako většina jiných autorů, šetříme trigonum močového měchýře 

z obavy před vznikem VUR. Existují ovšem také práce, které vznik nebo zhoršení preexistujícího 

VUR po aplikaci BTA do oblasti trigona  nepotvrzují. Meguid et al. u skupiny 36 pacientů s NDO 

léčili jednu skupinu pacientů dávkou 300 U onaBTA aplikací se šetřením trigona a druhou 
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skupinu dávkou 100 U onaBTA aplikovanou v deseti injekcích do trigona a dávkou 200 U 

onaBTA aplikovanou do detruzoru. Před léčbou měli dva pacienti v první skupině unilaterální 

reflux 2. resp. 3. stupně, v druhé skupině měli dva pacienti unilaterální VUR 1. resp. 3. stupně. Za 

osm týdnů po terapii neprokázali nově vzniklý VUR, ani zhoršení stávajícího refluxu
30

.  Podle 

některých autorů může dokonce současná aplikace do trigona zlepšit denní kontinenci více než 

samotná aplikace pouze do detruzoru. V těchto studiích došlo ke zlepšení urodynamických 

parametrů v menším měřítku
29, 30

.  Jestli ovšem aplikace do trigona zlepší také kontrolu NDO 

proti standardnímu protokolu aplikace není jasné.  

 

Léčba NDO byla v obou skupinách naší studie provázena významným zlepšením kvality 

života. Zlepšení kvality života bylo v přímé korelaci zejména s poklesem počtu mikcí a poklesem 

počtu inkontinencí. Naděje na zlepšení kvality života je pro pacienty jedním z nejdůležitějších 

parametrů při rozhodování, zda podstoupit novou léčbu. Dysfunkce močení, zejména 

inkontinence moči, jsou obtíže, které nejvíce determinují kvalitu života hendikepovaných 

pacientů. 

Studii 48 pacientů, kteří byli léčeni onaBTA v dávce 200 U nebo 300 U s akcentem na sledování 

změny kvality života publikovali Kalsi et al.  Za 16 týdnů po aplikaci onaBTA prokázali 

signifikantní zlepšení kvality života. Změna kvality života korelovala s poklesem frekvencí 

močení, urgencí a inkontinencí. Nekorelovala se vzestupem cystometrické kapacity a poklesem 

maximálního detruzorového tlaku
31

. Schurch et al. publikovali randomizovanou, placebem 

kontrolovanou studii 59 pacientů léčených 200U  nebo 300 U onaBTA pro neurogenní 

hyperaktivitu detruzoru. Celkové I-QOL skóre se ve skupině pacientů léčených BTA významně 

zvýšilo proti skupině léčené placebem (p<0,05). V absolutní hodnotě skóre došlo k navýšení 

(hodnoty mediánu)  z 48,9  na 84,1 ve skupině léčené 200 U, ze 44,3 na 72,7 ve skupině léčené 

300 U a ze 42,6 na 45,5 u skupiny léčené placebem
32

.  

Snížení inkontinence po léčbě BTA má významný pozitivní vliv na kvalitu života dokonce i za 

cenu, že museli pacienti začít provádět intermitentní katetrizaci. Kalsi et al. sledovali změnu 

kvality života u 43 pacientů s NDO při roztroušené skleróze po léčbě 300 U onaBTA. Zajímavé 

zjištění bylo, že 98% pacientů, kteří se museli intermitentně katetrizovat udávalo zlepšení kvality 

života ve všech vyplněných dotaznících
33

.  

 

Možnost opakování léčby aplikací BTA patří mezi nezanedbatelné výhody léčby NDO. 

Doposud se neprokázalo, že by opakovaná aplikace BTA měla negativní vliv na dolní močové 

cesty.  

Reitz et al. u souboru 20 pacientů s NDO léčených onaBTA prokázali signifikantní zlepšení 

kontinence, zvýšení cystometrické kapacity a snížení detruzorového tlaku po opakovaných 

injekcích onaBTA. Pacienti v souboru byli léčeni nejméně pětkrát. Průměrná délka trvání efektu 

léčby byla 7 měsíců
34

.  Giannantoni et al. referovali malý soubor pacientů po spinálním poranění 

s NDO, kteří měli aplikován BTA průměrně 7,2 krát. Studie potvrdila stejnou efektivitu léčby 

BTA i při opakovaných aplikacích.  Průměrná doba efektu jednotlivých aplikací se výrazně 

neměnila a zůstávala i při opakovaných aplikacích prakticky stejná
35

. Obdobné výsledky prokázali 

také  Grosse et al. 
36

 a Schulte-Baukloh et al.
 37

.   

Histologické studie potvrdily, že po aplikaci onaBTA nedochází k histologickým změnám 

detruzoru. Haferkamp et al. vyhodnotili celkem 30 biopsií od 24 pacientů. Histologicky 
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neprokázali změny v denzitě svalových vláken, svalovou atrofii nebo jiné degenerativní změny, 

ani po opakované aplikaci. Stejně tak neprokázali degeneraci či smrt axonů. Regeneraci v podobě 

„nerve sprouting“ axonů nenalezli v žádné biopsii provedené tři měsíce po léčbě a jen ve 3 ze 7 

biopsií provedených při dlouhodobém sledování (průměrně 8,8 měsíců po léčbě)
38

.   

 

V našem souboru jsme zaznamenali jednu epizodu přechodné svalové slabosti u pacienta 

po aplikaci do detruzoru, která do 24 hodin spontánně odezněla, byla lehké intenzity a nevyžádala 

si léčbu. Nejčastější komplikací v našem souboru byla symptomatická močová infekce, která se 

vyskytla u 25% pacientů po subslizniční aplikaci a u 18% pacientů po aplikaci do detruzoru. 

Obdobné výsledky jsou pozorovány u pacientů po urodynamickém vyšetření nebo v režimu 

intermitentní katetrizace 
39

. Kolonizace močových cest asymptomatickou bakteriurií byla také 

vysoká – 66% a 81 % u skupiny se subslizniční aplikací resp. s aplikací do detruzoru. Aplikaci 

onaBTA standardně provádíme v antibiotické cloně.  

Riziko močové infekce po aplikaci BTA se udává 21-32%, riziko lokální bolesti po aplikaci do 

10%  a riziko hematurie 3,2-5% 
40

. Mouttalib et al. udávali výskyt symptomatické močové infekce 

po léčbě u 7,1% pacientů, kolonizaci asymptomatickou bakteriurií za týden po léčbě u 31% 

pacientů a za šest týdnů po léčbě u 26% pacientů
41

. Snížení počtu symptomatických infekcí je po 

léčbě BTA další přidanou hodnotou této terapie. Po léčbě BTA je prokázána nižší incidence 

symptomatických močových infekcí u pacientů, zejména atak pyelonefritidy a epididymitidy
40, 42

. 

Mezi hlavní důvody nižšího výskytu infekcí patří bezesporu snížení maximálního detruzorového 

tlaku, který snižuje výskyt VUR a refluxu moči do semenných cest. Snížení maximálního 

detruzorového tlaku po léčbě má také zásadní roli v ochraně horních močových cest.  

Po aplikaci se může vyskytnout přechodná svalová slabost trvající v intervalu dva týdny až dva 

měsíce. Mezi další vedlejší příznaky můžeme řadit sucho v ústech, obstipaci a poruchy vizu
40

. 

Mangera et al. uvádí v souhrnné analýze studií riziko závažných nežádoucích účinků po aplikaci 

onaBTA 2-15% a po aplikaci aboBTA 2-12%. Všechny případy spontánně odezněly a 

hospitalizace nebyla nutná
40

. Více nežádoucích účinků bylo zaznamenáno u pacientů s lézí krční 

míchy a po léčbě dávkou 300 U onaBTA nebo 1000 U aboBTA
40

. 

V našem souboru se všichni pacienti před léčbou i po provedené léčbě intermitentně katetrizovali. 

Fowler et al. uvádí z metaanalytických dat, že u 154 pacientů s roztroušenou sklerózou a 121 

pacientů po spinálním poranění léčených dávkou 200 U, 300 U onaBTA nebo placebem bylo 

zaznamenáno minimum závažných nežádoucích účinků léčby, 30% pacientů léčených dávkou 200 

U, 42% pacientů léčených dávkou 300 U potřebovalo intermitentní katetrizaci. V kontrolní 

skupině léčené placebem potřebovalo intermitentní katetrizací pouze 12% pacientů
43

. Cruz et al. 

uvádějí obdobné výsledky. Po prvním cyklu léčby 200 U, 300 U onaBTA nebo placebem se 

začalo nově katetrizovat 30%, 42% resp. 12% pacientů
19

. 

Intermitentní katetrizace není problém pro většinu pacientů s NDO, kteří tuto techniku používali 

již před léčbou. Intermitentní katetrizace je pacienty s neurogenní dysfunkcí močení dobře 

akceptována a v dlouhodobém horizontu má minimum komplikací. Před zvažovanou léčbou BTA 

je vždy třeba pacienty upozornit na možnou nutnost používat intermitentní katetrizaci po léčbě. 

Platí to zejména pro pacienty s roztroušenou sklerózou, kteří před léčbou močili spontánně.  
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7. Závěr 

 

V disertační práci byly stanoveny následující cíle: 

 

1. Provedení klinické studie sledující efekt léčby neurogenní hyperaktivity detruzoru u 

pacientů po spinálním poranění endoskopickou aplikací 300 U botulinumtoxinu A. 

K provedení studie vypracovat klinický protokol a stanovit vědecké hypotézy. Ve 

studii porovnat dvě různé formy aplikace botulinumtoxinu A – subslizniční a do 

detruzoru. 

Mechanismus působení BTA na močový měchýř je komplexní děj, který multimodálně ovlivňuje 

eferentní i aferentní nervový přenos. Tyto poznatky nás opravňují hledat nové, bezpečnější, 

aplikační cesty BTA. 

Pro klinickou studii jsme vypracovali protokol. Klinickou studii jsme registrovali u Evropské 

medicínské agentury. Byla schválena Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Multicentrickou 

etickou komisí při Krajské nemocnici Liberec, a.s.  

Před zahájením klinické studie jsme si stanovili tři hlavní vědecké hypotézy. 

 

Hypotéza č. 1 

Léčba aplikací onaBTA 300 U subslizničně zlepšuje urodynamický nález (tj. zvyšuje CC, BC-IDC, 

DC a snižuje p-IDC a p-max), zvyšuje mikční objem močového měchýře a snižuje počet epizod 

inkontinence a frekvenci močení/katetrizace za sledované období. 

Hypotéza č. 2 

Léčba aplikací onaBTA 300 U do detruzoru zlepšuje urodynamický nález (tj. zvyšuje CC, BC-IDC, 

DC a snižuje p-IDC a p-max), zvyšuje mikční objem močového měchýře a snižuje počet epizod 

inkontinence a frekvenci močení/katetrizace za sledované období. 

Hypotéza č. 3 

Výsledek léčby nezávisí na formě aplikace onaBTA 300 U, tj. léčba má stejný účinek s ohledem 

na sledované parametry jak při aplikaci subslizniční, tak při aplikaci do detruzoru. 

 

Klinická studie, porovnávala dvě rozdílné cesty aplikace onaBTA – aplikaci do detruzoru a 

subslizničně. 

V naší práci vedla aplikace 300 U onaBTA k signifikantnímu zlepšení sledovaných 

urodynamických parametrů. Tři měsíce po léčbě došlo u obou skupin pacientů k významnému 

zvýšení cystometrické kapacity, objemu močového měchýře při první netlumené kontrakci, 
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compliance detruzoru a poklesu maximálního detruzorového tlaku u obou skupin pacientů. 

Současně došlo k signifikantnímu poklesu epizod inkontinence, frekvence katetrizace a k 

signifikantnímu zvýšení mikčního objemu.  Po léčbě jsme zaznamenali významné zlepšení kvality 

života monitorované standardizovaným dotazníkem I-QOL.   

Vědecké hypotézy č. 1 a 2 se nám nepodařilo zamítnout a přijímáme je. Přijetím hypotéz 

rozumíme, že je považujeme za možné. 

Při porovnání výsledků obou skupin pacientů jsme s výjimkou parametru kapacity močového 

měchýře dle mikčního deníku a tlaku při první netlumené kontrakci neprokázali rozdíl mezi 

aplikací onaBTA subslizničně a do detruzoru.  

Vědeckou hypotézu č. 3 se nám nepodařilo zamítnout na 5% hladině významnosti. V provedené 

klinické studii jsme při limitovaném počtu pacientů neprokázali rozdíl mezi subslizniční formou 

aplikace a aplikací onaBTA do detruzoru. 

 

2. Vyhodnocení práce a doporučení pro klinickou praxi. 

Léčba NDO aplikací onaBTA je v dnešní době metodou první volby u onemocnění refrakterních 

na standardní terapii anticholinergiky nebo v případech výrazných nežádoucích účinků této léčby.  

Srovnatelné výsledky a tolerance subslizniční a intramuskulární aplikace umožňují nabídnout 

pacientům novou cestu aplikace onaBTA bez rizika systémového podání, čímž se minimalizuje 

riziko nežádoucích účinků léku. Prokázané zlepšení urodynamických parametrů má také zásadní 

význam v ochraně horních močových cest.  Úprava kontinence je často jedním ze zásadních 

předpokladů pro resocializaci a reintegraci pacienta zpět do společnosti po těžkém spinálním 

traumatu a důležitým předpokladem pro spokojený partnerský život. Význam prezentovaných dat 

našeho souboru je v relativně vysokém počtu pacientů z jednoho centra. Nezanedbatelným 

kladem je homogenita souboru, kde všichni pacienti během klinické studie neužívali 

anticholinergika.  

 

 

Doporučení pro klinickou praxi: 

 

 Pro použití v urologii je registrován pouze onaBTA. 

 Na základě „evidence based medicine“ (EBM) je dávka 200 U onaBTA v léčbě NDO u 

dospělých dostatečná, není rozdíl v efektivitě při použití vyšší dávky onaBTA. 

 Léčba NDO aplikací BTA je metodou první volby u neurogenní hyperaktivity detruzoru 

refrakterní na standardní léčbu anticholinergiky nebo v případě významnějších 

nežádoucích účinků této terapie.  
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 Mezi nejčastější cílovou skupinu pro léčbu NDO aplikací BTA patří pacienti po spinálním 

poranění s transverzální míšní lézí, pacienti s roztroušenou sklerózou a míšními 

dysrafismy. 

 V případě opakované aplikace je důležitý co nejdelší interval mezi jednotlivými 

aplikacemi (minimálně 6-9 měsíců). Opakovaná aplikace má stejnou efektivitu. 

 Nezbytným předpokladem úspěšné léčby je dobrá anatomická kapacita močového 

měchýře a schopnost zvládnout intermitentní katetrizaci. 

 U pacientů s NDO při spinálním poranění nad Th 6 doporučujeme provádění výkonu 

v celkové nebo svodné anestézii za účelem prevence syndromu autonomní dysreflexie. 
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