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ÚVODNÍK

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

jsme rádi, že vám můžeme předložit sborník abstraktů XXVI. české urogynekologie, konané 
v tradičním čase v Praze. Vidíme, jak o tuto akci stále roste zájem, a to nejen u pasivních účast-
níků, ale především u těch aktivních, který se projevil 34 přihlášenými tituly.

Přejme si tedy, aby současný trend vydržel i v  letech příštích a aby to bylo urogynekologické 
péči v  České republice ku prospěchu. Popřejme této XXVI. konferenci zdar a aby byla stejně 
zajímavá a přínosná jako ročníky minulé. Ať má Urogynekologická společnost České republiky 
klid ke své činnosti, ať jsou její členové tolerantní a pěstují mezi sebou kolegiální vztahy, nut-
né pro rozvoj odborných znalostí a pro trvalý růst úrovně oboru. A nakonec přejme sobě všichni 
navzájem klid k práci, štěstí a zdraví v následujícím roce, kdy se, doufejme, opět tradičně se-
tkáme na XXVII. české urogynekologii 2018. 

V Praze dne 7. 12. 2017

MUDr. Lukáš Horčička                   MUDr. Jan Zmrhal, CSc.        
předseda Urogynekologické společnosti                                          za organizační výbor konference

ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE  

Jan Zmrhal 
předseda

Lukáš Horčička 
místopředseda

Pavel Revický 
organizátor

Markéta Dušáková

VĚDECKÝ VÝBOR KONFERENCE   

prof. MUDr. Jaromír Mašata, CSc. 
předseda

doc. MUDr. Ladislav Krofta, CSc. 
místopředseda

prof. MUDr. Martin Huser, PhD.

prim. MUDr. Zdeněk Adamík, PhD.

as. MUDr. Jan Zmrhal, CSc.
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P R O G R A M   7. 12. 2017
8.30  Slavnostní zahájení konference   Předseda organizačního výboru
                                                                    Předseda Urogynekologické společnosti
                                                                    Čestní hosté 
  Přestávka

O D B O R N Ý   P R O G R A M

9.00–10.30 I. INKONTINENCE MOČI, DYSFUNKCE PÁNEVNÍHO DNA
  PŘEDSEDAJÍCÍ:  HALAŠKA M., HUSER M., HORČIČKA L.

1.  Výsledky operačnej liečby při zmiešanom type inkontinencie – folow up 10 rokov.  
 Galád J., Králik J.         8 min.
 SLIAČ
 
2.  Vztah mezi výsledkem antiinkontinenční operace tahuprostou páskou a umístěním  
 pásky dle ultrazvukového vyšetření.      8 min.
 Hubka P., Mašata J., Martan A., Švabík K.
 PRAHA

3.  Mobilita uretry u stresově inkontinentních žen – porovnání „cut-offs“ a vliv poranění  
 levátoru.          8 min.
 Švabík K., Mašata J., Hubka P., Martan A.
 PRAHA 

4.  Je korelace mezi hodnotami MUCP a sestupem uretry?   
 Mašata J., Švabík K., Hubka P., Martan A.     4 min.
 PRAHA

5.  Emselex v liečbe OAB – nové skúsenosti.     
 Kopčan B.          10 min. 
 Sponzorováno firmou ELVA Pharma
 
6.  Úloha fyzioterapie u anorektálních poruch.            
 Langerová M.             4 min.
 PRAHA

7. Diagnostika obtíží v oblasti pánevního dna z pohledu fyzioterapeuta. 
 Zahradníková P., Čiháková V.       4 min.
 PRAHA
 
8.  Lázeňská léčba v komplexní péči o ženy s inkontinencí.   
 Korkh L., Drutsa I.         4 min.
 SOKOLOV, ČERNIVCI
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9.  Uropatogenní E. coli – Duální ovlivnění a prevence nekomplikovaných močových 
 infekcí komplexem xyloglukanu, ibišku a propolis.     10 min.
 Fiurášek V.
 Sponzorováno firmou ELVA Pharma

10.30–10.45 Přestávka

10.45–12.10  II. DISKUSNÍ FORUM, STATE OF ART LECTURE
  
DISKUSNÍ FORUM 
 Moderátor: Huvar I.
 Transobturatorní nebo retropubické pásky – současný pohled  
 Diskutující: Feyereisl J., Halaška M., Martan A.     30 min.
  
STATE OF ART LECTURE
 Předsedající:  Huvar I.

10.  Morbidita pánevního dna v souvislosti s těhotenstvím a vaginálně vedeným 
 porodem – skutečnosti, které jsou stále částí odborné veřejnosti ignorovány. 
 Krofta L., Feyereisl J.        20 min.
 PRAHA

11.  Funkce pánevního dna u prvorodiček minimálně šest let po porodu vaginálně 
 nebo císařským řezem.      
 Huser M., Belkov I., Janků P., Zbožínková Z., Burša M., Ventruba P.  8 min.
 BRNO

12.  Probiotika a mikrobiální lyzáty při urogenitálních infekcích. 
 Ryšávka P.          15 min.
 Sponzorováno firmou FAVEA Plus

12.10–12.25  DISKUSE K POSTERŮM

 Moderátor: Zmrhal J.

12.25–13.15 Přestávka 

13.15–14.00  VALNÁ HROMADA UROGYNEKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
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14.00–15.30  III. PROLAPS
 
 Předsedající: Adamík Z., Kališ V., Martan A.

13.  Analýza stavu muskulofasciální složky pánevního dna pomocí MRI u symptoma- 
 tických pacientek před plánovaným vaginálním rekonstrukčním výkonem pomocí  
 syntetického implantátu.      
 Němec M., Horčička L., Krčmář M., Urbánková I., Krofta L., Feyereisl J. 8 min.
 FRÝDEK-MÍSTEK, PRAHA

14. Proveditelnost laparoskopické sakrokolpopexe u žen se signifikantním apikálním 
 prolapsem.        
 Kališ V., Smažinka M., Havíř M., Vrobelová V., Veselá A., Rušavý Z.   8 min. 
 PLZEŇ

15.  Laparoskopická a robotická sakropexe – perioperační výsledky.  
 Gágyor D., Pilka R., Dzvinčuk P., Študentová M., Neubert D.   8 min.
 OLOMOUC
 
16.  Význam poševní tamponády po laparoskopické sakrokolpopexi – retrospektivní 
 pilotní studie.          
 Rušavý Z., Veverková A., Smažinka M., Havíř M., Kališ V.   4 min.
 PLZEŇ

17.  Efektivita laparoskopické sakrokolpopexe u žen se signifikantním apikálním 
 prolapsem a vysokým anestesiologickým rizikem, tříměsíční follow up.    
 Smažinka M., Kališ V., Havíř M., Vrobelová V., Veselá A., Rušavý Z.   4 min.
 PLZEŇ

18.  První zkušenosti s laparoskopickou pektopexí.    
 Kestřánek J., Štěpán J., Štěpán M., Leško D., Veščičík P., Dvořák O.   4 min.
 HRADEC KRÁLOVÉ

19.  Podíl defektu středního kompartmentu na rozvoji descensu přední nebo zadní  
 stěny poševní.          
 Krčmář M., Horčička L., Němec M., Urbánková I., Krofta L., Feyereisl J. 4 min.
 PRAHA, FRÝDEK-MÍSTEK

20.  Rezistence závěsu poševního apexu při zvýšení intraabdominálního tlaku. 
 Halaška M., Maxová K., Šottner O., Vláčil J., Lincová M.   4 min.
 PRAHA

21.  Vaginální operace prolapsu – porovnání výsledků implantace prolenových kitů 
 a sakrospinální fixace v dlouhém odstupu.      
 Halaška M., Lincová M., Vláčil J., Šottner O., Maxová K.   4 min.
 PRAHA
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22.  Culdoplastica sec. McCall během vaginální hysterektomie jako prevence rekurence 
 sestupu.          
 Maxová K., Lincová M., Halaška M.      4 min.
 PRAHA 

23.  Je kolpokleiza obsolentní metodou léčby sestupu orgánů dna pánevního? 
 Retrospektivní studie.        
 Veščičík P., Leško D., Dvořák O., Štěpán M., Kestřánek J.   4 min.
 HRADEC KRÁLOVÉ

15.30–15.45 Přestávka

15.45–16.50  IV. VARIA

 Předsedající: Feyereisl J., Krofta L., Mašata J.

24.  Pánevní a perineální bolest z pohledu algeziologa. MiniState of art lecture.  
 Nosková P.          15 min.
 PRAHA

25.  Pudendální neuralgie z pohledu urogynekologa.    
 Mašata J., Švabík K., Hubka P., Martan A.     8 min.
 PRAHA

26.  Reoperace fistuly uretrovaginální „Island flap“.    
 Martan A., Mašata J., Zámečník L.       8 min.
 PRAHA

27.  Implantát ovčí poševní stěny vyrobený s polycarbonate-ureidopyrimidonu 
 má srovnatelné biomechanické vlastnosti se simulovanou fasciální plikací.   
 Hympánová L., Carvalho Mori da Cunha M. G. M., Rynkevic R., Román S., 
 Gallelo M. R., Vange J., Callewaert G., Urbánková I., Van der Aa F., McNeil S., 
 Deprest J.          8 min.
 PRAHA, LEUVEN 

28.  Chování implantátů in vivo.      
 Urbánková I., Hympánová L., Krofta L.      8 min. 
 PRAHA

29.  Český národní registr implantátů v urogynekologii.   
 Šottner O., Horčička L., Vláčil J., Rittstein T., Kolařík D., Adamík Z., Feyereisl J., 
 Halaška M., Huvar I., Krahulec P., Krofta L., Martan A., Mašata J., Zmrhal J.  8 min.
 PRAHA, KLADNO, ZLÍN, BRNO

16.50–17.15 Přestávka
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17.15   VYHLÁŠENÍ NEJZAJÍMAVĚJŠÍ PREZENTACE NA KONFERENCI 

 Organizační výbor

               SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ KONFERENCE

 Předseda společnosti

   POSTERY

30.  Operační řešení sestupu středního vaginálního kompartmentu pomocí BSC Mesh. 
 Němec M., Ščerba M.
 FRÝDEK-MÍSTEK

31.  Co dokáže prolaps.
 Vašek P., Krhut J., Szabová O., Gärtner M., Novák O.
 OSTRAVA

32.  Co víme o páskách?
 Vláčil J., Šottner O., Lincová M., Halaška M., Zikán M.
 PRAHA 

33.  Vliv implantace suburetrální pásky na obtíže v intimním životě.
 Holcmanová R., Hensel G., Mňuková V., Němcová I., Homola P., Košťál M.
 PARDUBICE

34.  Ozonoterapie v péči o ženy s inkontinencí.
 Drutsa I., Korkh L.
 ČERNIVCI, SOKOLOV
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INKONTINENCE MOČI, 
DYSFUNKCE PÁNEVNÍHO DNA

VÝSLEDKY OPERAČNEJ LIEČBY PRI ZMIEŠANOM TYPE INKONTINENCIE  
– FOLLOW UP 10 ROKOV

Galád J., Králik J.
Gynekologické oddelenie, Gynpor, s.r.o., Sliač, Slovenská republika

Cieľ práce: Prospektívna štúdia je zameraná na posúdenie efektivity operačnej liečby pomocou suburetrá-
lnej pásky u pacientok so zmiešaným typom inkontinencie (MUI) a posúdenie efektivity operačnej liečby 
pomocou suburetrálnej pásky na urgentnú zložku u pacientok s MUI.
Materiál a metodika: Do štúdie sme zaradili 536 pacientok s MUI, u ktorých bola v období 2006‒2015 za-
vedená suburetrálna páska. Pacientky mali urodynamicky potvrdenú stresovú inkontinenciu (SUI), samo-
voľný únik moču ≥ 2/týždeň alebo liečenú urgenciu v anamnéze. Výsledky sme hodnotili po 1 roku, po 5 
a 10 rokoch. Subjektívne hodnotí pacientka svoj stav po operácii podľa štvorstupňovej klasifikácie. Operatér 
hodnotí pacientku pooperačne, podľa anamnézy, dotazníka ICIQ ‒ UI SF, Marschalovým testom v stoji pri 
náplni 250 ml.
Výsledky: Po 1 roku sme vyhodnotili 455 pacientok, subjektívne spokojných bolo 93 %, urgencia bola zlepšená  
62 %, Marschalov test bol negatívny 93 %. Po 5 rokoch sme vyhodnotili 211 pacientok, subjektívne spokojných 
bolo 89 %, urgencia bola zlepšená 57 %, Marschalov test bol negatívny 88 %. Po 10 rokoch sme vyhodnotili 98 
pacientok, subjektívne spokojných bolo 80 %, urgencia bola zlepšená 47 %, Marschalov test bol negatívny 84 %.  
Záver: Úspešnosť korekcie stresovej zložky pri MUI je podobná ako pri riešení SUI, pri korekcii stresovej zlož-
ky pri MUI viac ako u polovici pacientok dochádza k zlepšeniu aj urgentnej zložky.

VZTAH MEZI VÝSLEDKEM ANTIINKOTINENČNÍ OPERACE TAHUPROSTOU PÁSKOU  
A UMÍSTĚNÍM PÁSKY DLE ULTRAZVUKOVÉHO VYŠETŘENÍ

Hubka P., Mašata J., Martan A., Švabík K.
Gynekologicko-porodnická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy

Úvod: Stresová inkontinence (SUI) je obvykle léčena pomocí tahuprostých pásek. Všechny pásky jsou na 
následném ultrazvukovém vyšetření patrné jako hyperechogenní struktury, které lze poměrně jednodu-
še zobrazit. Pozice pásky lze vztáhnout k referenčnímu bodu, kterým bývá symfýza.(1) Vzdálenost od této 
struktury je obecně považována za důležitou pro posouzení správného umístění pásky a měla by vysvětlovat 
případné selhání metody. 
Cíle: Jedná se o retrospektivní ultrazvukovou studii skupiny 394 pacientek s urodynamicky potvrzenou stre-
sovou inkontinencí (USI), které byly následně léčeny implantací některé z tahuprostých pásek. Předpoklá-
dali jsme, že se skupina pacientek s perzistující stresovou inkontinencí a po úspěšné operaci (bez jakéhoko-
liv úniku) budou lišit v umístění pásky. Jinými slovy, vzdálenosti páska ‒ symfýza budou rozdílné.
Metodika: Retrospektivně jsme analyzovali 4D UZ volumy všech pacientek s diagnostikovanou USI, které 
následně v době od 01/2009 do 10/2016 operoval jeden operatér (celkově 394 pacientek). Do analýzy jsme 
zahrnuli všechny pacientky, které absolvovaly minimálně jednu kontrolní návštěvu alespoň tři měsíce od 
operace (celkem 386). Měřili jsme vzdálenost páska ‒ symfýza (nejkratší vzdálenost mezi páskou a dolním 
okrajem symfýzy) během klidu a během Valsalva. Dynamická změna vzdálenosti páska ‒ symfýza je pak 
rozdílem mezi vzdáleností v klidu a během Valsalva. 
Výsledky: Soubor obsahuje 386 pacientek (úspěch N = 344, selhání N = 42), s průměrnou délkou follow-up 14,3 
měsíce, s celkovou úspěšností 89,11 %. Zavedené pásky byly následující: transobturátorová inside-out TVT-O (N = 
123) a TVT Abbrevo (N = 128); retropubická TVT Exact (N = 68) a Advantage Fit (N = 33); ostatní (N = 34). 
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Našli jsme statisticky signifikantní rozdíl (p < 0,0001) mezi sku-
pinou úspěšných a  selhaných pacientek ve vzdálenosti páska ‒ 
symfýza za Valsalva: průměr 12,1 mm (SD 2,5 mm) ve skupině 
úspěšných a průměr 14,1 mm (SD 2,7 mm) ve skupině selhaných.
V případě dynamické změny vzdálenosti páska ‒ symfýza (rozdíl 
mezi vzdálenostmi v klidu a za Valsalva) jsme rozdíl mezi skupi-
nou úspěšně léčených pacientek a skupinou se selháním nepozo-
rovali (p 0,09): průměrná změna 2,8 mm (SD 2,7 mm) u úspěš-
ných a průměrná změna 2,1 mm (SD 2,5 mm) u selhaných.
Závěr: Zdá se, že úspěch nebo selhání páskové operace závisí již 
na samotné poloze pásky, neboť samotná změna polohy pásky 
se neliší u pacientek úspěšně operovaných pro SUI a u pacientek 
s perzistující SUI.

Literatura
1. Ultrasound Obstet Gynecol. 23:267‒71.

MOBILITA URETRY U STRESOVĚ INKONTINENTNÍCH ŽEN – POROVNÁNÍ „CUT-OFFS“  
A VLIV PORANĚNÍ LEVATORU 

Švabík K., Mašata J., Hubka P., Martan A.
Gynekologicko-porodnická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

Úvod: Hodnocení mobility uretry patří mezi základní parametry urogynekologického vyšetření. Je obecně 
akceptováno, že zvýšená mobilita uretry patří mezi základní patofyziologické mechanismy vzniku streso-
vého typu inkontinence moči a zároveň také, že vyšší mobilita patří mezi pozitivní prediktivní faktory pro 
úspěšné řešení inkontinence páskou. Hraniční hodnoty pro hypermobilitu jsou stanoveny jen arbitrárně, 
a to pomocí úhlu rotace (30 a více stupňů) či vertikálního pohybu uretry vzhledem k dolnímu okraji symfýzy 
(15 mm). Oba parametry by měly spolu korelovat a popisovat identickou situaci. Je také otázkou, jak ovliv-
ňuje mobilitu uretry, respektive uretrovezikální junkce (UVJ), stav pánevního dna. 
Metodika: Provedli jsme retrospektivní analýzu uretrální mobility u žen, u kterých byl diagnostikován stre-
sový typ inkontinence a následně byly pro tuto diagnózu operovány v období (01/2009‒10/2016). Analýza mo-
bility a stavu pánevního dna probíhala z 4D ultrazvukových volumů nasnímaných během předoperačního 
vyšetření. Změřili jsme vždy vzdálenost H (vertikální vzdálenost mezi UVJ a dolním okrajem symfýzy). Stej-
ně tak jsme změřili úhel gama (úhel mezi přímkou spojující junkci a dolní okraj symfýzy a osou symfýzy). 
Rozdíl mezi hodnotami zjištěnými při Valsalvovi a v klidu znamenal mobilitu uretry. Dále jsme zhodnotili 
přítomnost či nepřítomnost avulzního poranění levatoru a tento parametr korelovali s mobilitou uretry.  
Výsledky: Do analýzy bylo zahrnuto 427 patientek, u 394 byly dostupné analyzovatelné údaje. Průměrný 
věk žen byl 56,5 let (min. 29 ‒ max. 87, SD 7,9), průměrný BMI 27,4 (min. 18,3 ‒ max. 39,6, SD 7,9) a prů-
měrná parita 2,14.

Tabulka Avulze ne   
n = 322

Avulze ano   
n = 71 p Avulze ne    

SD
Avulze ano  

SD

UVJ – H – vzdálenost – klid (mm) 27,2 23,9 < 0,001 4,9 7,1

UVJ – H – vzdálenost – Valsalva (mm) 15,2 13,1 0,08 7,8 9,2

Mobilita H (mm) 11,9 10,8 0,20 6,8 7,0

UVJ – Gama – klid (stupně) 75,2 84,1 < 0,001 15,0 20,6

UVJ – Gama – Valsalva (stupně) 114,3 121,3 0,04 23,9 25,1

Mobilita Gama (stupně) 39,1 37,2 0,48 21,5 20,7

Průměrná hodnota mobility UVJ pomocí H vzdálenosti  byla 11,8 mm (min. -1; max. 37; SD 6,9). Průměrná 
rotace UVJ byla 38,8 stupňů (min. -5; max. 118, SD 20,0).  Provedli jsme vzájemnou korelaci obou parame-
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trů viz graf. Oba parametry spolu dobře korelují, 
avšak 30 stupňů rotace uretry  nekorespondu-
je s 15 mm poklesu UVJ.  Přítomnost avulzního 
poranění levatoru v  našem souboru byla 18,1 % 
(71 žen). Nenašli jsme rozdíl v mobilitě UVJ mezi 
skupinou žen s poraněním levatoru a bez poraně-
ní. Rozdíl byl však v pozici UVJ jak v klidu, tak při 
Valsalvovi (viz tabulka). 
Závěr: Na základě naší analýzy cut-off 15 mm 
pro hypermobilitu uretry pomocí vzdálenosti H 
odpovídá rotaci uretry cca 44 stupňů. A  cut-off 
30 stupňů rotace uretry odpovídá cca 10 mm 
sestupu pomocí vzdálenosti H. Z toho plyne, že 
současné cut-offs nepopisují stejnou situaci. 
Na základě našich dat však nejsme schopni říci, 
který je vhodnější. Dále jsme zjistili, že u žen se 
stresovým typem inkontinence nemá přítom-

nost avulzního poranění levatoru vliv na mobilitu uretry. UVJ je však níže než u žen bez avulzního poranění. 

JE KORELACE MEZI HODNOTAMI MUCP A SESTUPEM URETRY?

Mašata J., Švabík K., Hubka P., Martan A.
Gynekologicko-porodnická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

Úvod: V posledních letech se často diskutuje význam předoperačního urodynamického vyšetření u žen se 
stresovou inkontinencí moči. Několik velkých randomizovaných studií neprokázalo, že by výsledek urody-
namického vyšetření ovlivnil výsledky chirurgické léčby. Nicméně jiné studie prokázaly, že ženy s nízkými 
hodnotami maximálního uretrálního uzávěrového tlaku (MUCP) mají vyšší riziko selhání operační léčby, 
zvláště když se provede transobturatorní páska. Velká část urogynekologů preferuje mít k dispozici výsledky 
urodynamického vyšetření a všeobecně se předpokládá, že ženy s nízkým MUCP mají imobilní uretru. Vyso-
ké hodnoty MUCP svědčí pro hypermobilní uretru.   
Cíl: Cílem této retrospektivní analýzy bylo stanovit vztah mezi hodnotami MUCP a sestupem uretry u žen 
s potvrzenou urodynamickou stresovou inkontinencí moči v rámci předoperačního vyšetření. 
Metodika: Do retrospektivní studie byly zařazeny pacientky, které podstoupily chirurgickou léčbu SUI na 
našem pracovišti a byly zařazeny do třech různých prospektivních studií. První skupina žen byla vyšetřena 
od ledna 2002 do května 2005, druhá skupina od listopadu 2006 do října 2009 a třetí od dubna 2010 do břez-

na 2012.  Všechny tři studie byly schváleny míst-
ní etickou komisí. Všechny pacientky postoupily 
kompletní předoperační urogynekologické vyšet-
ření (klinické vyšetření, urodynamické vyšetření 
a ultrazvuk).

Bylo provedeno multikanálové urodynamické 
vyšetření v  supinní poloze. Měření uretrálního 
tlakového profilu bylo provedeno při náplni 500 
ml, semirigidním katétrem Ch 12 s  vodní per-
fuzí. Abdominální tlak byl měřen rektálním ka-
tétrem a detrusorový tlak byl vypočten z rozdílu 
intravezikálního a intraabdominálního tlaku. 

Transperineální ultrazvukové vyšetření bylo 
provedeno v  souhlasu s  doporučení ICS/IUGA. 
Sestup uretry byl vyjádřen jako vzdálenost mezi 
uložením uretry v klidu a při maximálním Val-
salvově manévru. Ultrazvukové vyšetření bylo 
provedeno při náplni 300 ml, v  supinní poloze Obr. 1 Korelace MUCP a sestupu uretry
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a uložení uretry měřeno v klidu a při maximálním Valsalvově manévru. Všechny naměřené parametry byly 
porovnány mezi skupinami a následně bylo provedeno souhrnné vyhodnocení všech skupin. Data byla su-
marizována jako průměr nebo medián, s SD a rozpětím quantilů pro měření variability. Na základě typu dat 
bylo provedeno statistické vyhodnocení párovým t-testem nebo Wilcoxonovým testem. Úroveň statistické 
významnosti byla stanovena na 0,05.  
Výsledky: Pro retrospektivní analýzu jsme měli k  dispozici 567 pacientek. UZ vyšetření bylo k  dispozici 
u 560 žen a hodnoty MUCP byly k dispozici u 507 žen. Průměrný věk zařazených pacientek do studie byl 
56,1 (SD 10,3, minimum 26,8 a maximum 82,7) let, průměrná výška byla 164,9 (SD 6,2, minimum 146, 
maximum 191) cm, průměrná váha 74,2 (SD 13, minimum 49, maximum 130) kg, průměrný BMI 27,3 (SD 
4,6, minimum 16,5 a maximum 44,3). Průměrný MUCP byl 47,4 cm H20 (SD 22,2, první quantile 32, třetí 
quantile 62). Průměrný sestup uretry byl 20,6 mm (SD 8,2, první quantile 14,9, třetí quantile 25,6 mm). 
Nezjistili jsme žádné statisticky významné diference v získaných parametrech v různých časových obdobích. 
Při použití regresní analýzy jsme prokázali závislost hodnoty MUCP a sestupu uretry, při zvýšení MUCP o 10 
cm H20 se zvyšuje sestup uretry o 1,1 mm. 
Závěr: Prokázali jsme statisticky významnou závislost mezi hodnotou MUCP a sestupem uretry. Bohužel 
zjištěné rozdíly nejsou klinicky významné, především pro hodnoty MUCP nad 20 cm. Při MUCP pod 20 cm 
H20 je vyšší pravděpodobnost zjištění nízké mobility uretry. Klinické využití MUCP jako prediktoru sestupu 
uretry je významně limitované pro vysokou variabilitu sestupu uretry pro stejné hodnoty MUCP. 

EMSELEX V LIEČBE OAB NOVÉ SKÚSENOSTI

Kopčan B.
Gynekologicko-pôrodnícka klinika, Fakultná nemocnica Trenčín, Slovensko

Úvod: Práca popisuje účinok a farmakologické vlastnosti novej originálnej molekuly Darifenacín určenej na 
liečbu syndrómu dráždivého močového mechúra (OAB). Darifenacín je originálna molekula dostupná v Čes-
kej republike od r. 2016, antimuskarinikum s vysokou receptorovou selektivitou k M3 receptoru. 
Receptorová selektivita: Vzhľadom k rozšíreniu M receptorov v rôznych orgánových systémoch je s cieľom 
redukovať vplyv a nežiadúce účinky liečby OAB snaha používať lieky s receptorovou selektivitou, ktoré zni-
žujú riziká ovplyvnenia iných orgánových systémov ‒ CNS, kardiovaskulárneho systému, čreva a slinných 
žliaz. Tým významne znižujú frekvenciu a intenzitu nežiadúcich účinkov liečby a zlepšujú compliance pa-
cientov a perzistenciu na liečbe. 
Účinnosť liečby: V práci sú prezentované dáta z komparatívnych klinických štúdií demonštrujúce účinok 
Emselexu na jednotlivé symptómy OAB v porovnaní s  inými molekulami. Sú prezentované dáta o vplyve 
Emselexu na kognitívne funkcie a pamäť, srdce a tepovú frekvenciu. Samostatné dáta u pacientov nad 65 
rokov. Demonštrujeme zmenu v dotazníkoch kvality života pacientov v liečbe OAB v porovnaní s placebom 
a tiež inými antimuskarinikami. 
Kazuistiky: V závere práce sú odprezentované 3 kazuistiky liečby symptómov OAB u pacientov liečených 
Emselexom.

ÚLOHA FYZIOTERAPIE U ANOREKTÁLNÍCH PORUCH

Langerová M.
Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství, 2. lékařská fakulta Univerzity Karlovy a  Fakultní nemocnice v Motole

Úvod: Při anorektálních dysfunkcích dochází k poruše koordinace svaloviny anorekta, jež zajišťuje konti-
nenci nebo evakuaci obsahu rekta. Tyto poruchy se poté nejčastěji u pacientů projevují jakýmkoli problé-
mem s defekací či inkontinencí stolice. Léčba těchto poruch by měla být mezioborová, a proto i fyzioterapie 
hraje v této spolupráci významnou roli.
Cíl: Cílem tohoto sdělení je seznámení odborné veřejnosti s úlohou fyzioterapie u anorektálních poruch. 
Fyzioterapie pohlíží na oblast pánevního dna nejen jako na samostatnou skupinu svalů, které se podílejí 
na svěračové funkci, ale také jako na nedílnou součást posturálního systému pro trup. Součástí příspěvku 
je i stručné seznámení s metodami, které fyzioterapie využívá cíleně u pacientů s poruchami nejen anorek-
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tálními, ale i u pacientů s jinými dysfunkcemi v oblasti pánevního dna, jako například s močovou inkonti-
nencí či sexuální dysfunkcí. Dalším cílem je prokázání efektu rehabilitace u konkrétních pacientů s inkon-
tinencí stolice pomocí vyšetření svěračů na high-resolution manometrii.
Metodika: Soubor tvořilo celkem deset pacientů (7 žen a 3 muži), kteří prokazovali některé symptomy anál-
ní inkontinence a u kterých bylo během vstupního manometrického vyšetření prokázáno oslabení svěračo-
vé funkce pánevního dna. Po vstupním vyšetření pacienti podstoupili tříměsíční fyzioterapii obsahující izo-
lovaný trénink svěračů pomocí biofeedbacku a techniky na neurofyziologickém podkladu sloužící k zapojení 
pánevního dna do globálního kontextu trupové stabilizace. Kromě aktivního cvičení byly součástí terapie 
i manuální techniky cílené na konkrétní nález dle vstupního kineziologického rozboru. Po třech měsících 
byli pacienti opět vyšetřeni na manometrii. Vyšetření na high-resolution manometrii obsahovalo manévry 
na zjištění síly a výdrže svěračů, timingu (kašel) a také sensitivity (RAIR).
Výsledky: U všech pacientů po absolvování tříměsíční fyzioterapie došlo ke zlepšení ve všech parametrech 
manometrického vyšetření. Nejvýznamnější efekt se pak projevil zejména ve zvýšení síly svěračů a senziti-
vity v oblasti anorekta, což je pro funkci svaloviny velmi důležité. 
Závěr: Hlavním cílem tohoto sdělení bylo dokázat, že fyzioterapie je velmi vhodnou metodou konzervativ-
ního přístupu u pacientů s anorektálními dysfunkcemi a že může výrazně pomoci ke zlepšení kvality života. 

DIAGNOSTIKA OBTÍŽÍ V OBLASTI PÁNEVNÍHO DNA Z POHLEDU FYZIOTERAPEUTA 

Zahradníková P., Čiháková V.
Monada, Klinika komplexní rehabilitace, spol. s r. o. 

Pánevní dno plní vedle funkce svěračové a podpůrné také funkci posturální. Všechny uvedené funkce jsou 
úzce spjaty z hlediska fylogeneze i ontogeneze. K zásadním změnám dochází přechodem z kvadrupedální 
lokomoce na bipedální lokomoci, kdy svalovina pánevního dna a bránice získávají funkci posturální a vý-
znamně se podílejí na vzpřímeném držení těla a  tvorbě břišního lisu. Ke spolehlivému ovládání svěračů 
dochází v době, kdy dítě zvládá vzpřímenou chůzi s plným zapojením svaloviny pánevního dna. Jakékoliv 
funkční či anatomické narušení v oblasti pánevního dna může změnit statiku a koordinační zapojení jed-
notlivých svalových skupin, což často vede k bolestivým stavům, které se mohou objevit v jiných etážích 
lidského těla. Cílem fyzioterapeuta je tyto změny vyšetřit a následně všemi dostupnými metodami, zvláště 
neurofyziologickými, ovlivňovat. 

Smyslem této přednášky je poukázat na vysokou propojenost jednotlivých struktur organismu, jeho ří-
zení a hledání vzájemných vztahů, a také poukázat na mezioborovou spolupráci, protože samotná rehabili-
tace nemůže ovlivnit strukturální změny v oblasti vaziva či svaloviny, a naopak ani kvalitní operace nemůže 
zajistit správné zapojení svalů.

LÁZEŇSKÁ LÉČBA V KOMPLEXNÍ PÉČI O ŽENY S INKONTINENCÍ

Korkh L., Drutsa I.
Dao Gyn s.r.o., Sokolov, klinika Moje rodina s.r.o., Černivci, Ukrajina

U každé čtvrté ženy starší 30 let se objevuji první symptomy samovolného úniku moči. Inkontinence je pro 
ženy velkým utrpením, snižuje pracovní výkonnost, sexuální aktivitu, celkovou kvalitu života a negativně 
působí na psychiku. V celkové struktuře inkontinence patří největší podíl stresové inkontinenci. 

Nehledě na to, že na Ukrajině k dnešnímu dni neexistuje urogynekologie jako samostatný specializační 
obor, snažíme se přistupovat k diagnostice a léčení inkontinence u žen komplexně dle doporučení ICS (In-
ternational Continence Society) a v případě neefektivnosti konzervativního léčení doporučujeme operaci. 

Na naší klinice v období 2015‒2016 bylo provedeno 61 operací u žen s diagnózou inkontinence. Ve 33 pří-
padech byla provedena TVT-O. Ve 28 případech byla provedena přední kolporafie i TVT-O z důvodu poklesu 
rodidel I.‒II. stupně. V pooperačním období se prováděla rehabilitace s využitím fyzioterapie. Na základě 
objektivních a subjektivních hodnocení s odstupem jednoho měsíce až tří měsíců po zákroku byla úspěšnost 
léčení 90 %. Za účelem normalizace hormonální rovnováhy, zlepšení trofických procesů v orgánech malé 
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pánve, normalizace sexuálního života a prevence zánětu doporučujeme jako závěrečnou etapu v komplex-
ním řešení problémů inkontinence lázeňskou péči.
Závěr: Pro plnohodnotnou rehabilitaci žen po operacích z důvodu inkontinence se doporučuje širší využití 
jedinečných přírodních faktorů (minerální voda, rašelina, oxid uhličitý) českých lázní, zejména Marián-
ských Lázní, Karlových Varů a Františkových Lázní, které umožňují komplexně zlepšovat kvalitu života žen 
s inkontinencí.

STATE OF ART LECTURE

FUNKCE PÁNEVNÍHO DNA U PRVORODIČEK MINIMÁLNĚ ŠEST LET PO PORODU  
VAGINÁLNĚ NEBO CÍSAŘSKÝM ŘEZEM 

Huser M.,(1) Belkov I.,(1) Janků P.,(1) Zbožínková Z.,(2) Burša M.,(3) Ventruba P.(1)

(1)Gynekologicko-porodnická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Fakultní nemocnice Brno
(2)Institut biostatistiky a analýz Masarykovy univerzity
(3)Český institut informatiky robotiky a kybernetiky, České vysoké učení technické v Praze 

Úvod: Poruchy funkce pánevního dna (PFPD) se projevují příznaky sestupu pánevních orgánů (SPO), inkon-
tinencí moči (IM) a inkontinencí stolice (IS). Mezi významné rizikové faktory vzniku PFPD patří těhoten-
ství a porod. Příznaky PFPD lze objektivně hodnotit pomocí mezinárodně uznávaných skórovacích systémů  
Pelvic Organ Prolapse Distress Inventory 6 (POPDI-6) pro SPO, International Consultation on Incontinence 
Questionnaire Short Form (ICIQ-SF) pro oblast IM a Wexner Fecal Incontinence Score (WS) pro problematiku 
IS. Cílem práce bylo vyhodnotit četnosti poruch funkce pánevního dna (PFPD) ve skupině prvorodiček po 
vaginálním porodu (VP) a porodu císařským řezem (SC). Dalším cílem práce byl výpočet relativního rizika 
(RR) vzniku jednotlivých typů PFPD v závislosti na způsobu vedení porodu. Studie je součástí projektu Pelvic 
fLoor dysfUnction after pRegnancy and dElivery (PLURE).
Materiál a metody: Této prospektivní kohortové studie se účastnily vybrané rodičky, které porodily v letech 
2002‒2007 v univerzitním perinatologickém centru (n = 35 784). Vybrány byly pouze prvorodičky s jednočet-
nou graviditou, které rodily v termínu porodu, a vyřazeny byly případy, kdy byla nutná vaginální extrakční 
operace (forceps, vex). V období 2013–2014, tedy minimálně šest let po porodu, byly ze souboru dále vyřaze-
ny ty, které v mezidobí znovu porodily. Zbývající ženy byly vyzvány k vyplnění webových skórovacích dotaz-
níků zkoumajících příznaky SPO, IM a IS (n = 5386). Po vyloučení žen, které porodily v jiné nemocnici, se 
podařilo získat kompletní dotazníková data od 953 žen (17,7 %). Podle způsobu porodu byly tyto rodičky roz-
děleny do dvou skupin: vaginální porod (skupina VP) a porod císařským řezem (skupina SC). Pro vyhodnoce-
ní četnosti jednotlivých typů PFPD byly použity běžné deskriptivní statistické metody. K výpočtu RR vzniku 
SPO, IM a IS po VP a SC byla definována hraniční hodnota pro každou skupinu příznaků vždy ve výši jedné 
třetiny maximálního možného skóre. Pro statistické porovnání obou sledovaných skupin VP a SC byl použit  
Mann-Whitney U test (p < 0,05). Studie byla schválena lokální etickou komisí a všechny pacientky podepsa-
ly elektronický informovaný souhlas.
Výsledky: Průměrné hodnoty skóre POPDI-6 použitého pro hodnocení příznaků SPO bylo 2,2 ± 2,3 u  žen po 
VP a 2,1 ± 2,0 ve skupině žen, které porodily císařským řezem (p = 0,944). Průměrné skóre ICIQ-SF popisující 
míru příznaků IM bylo ve skupině žen po VP 2,3 ± 3,6, zatímco u žen po SC dosahovalo pouze hodnot 1,0 ± 2,7  
(p = 0,005). Symptomy IS hodnocené pomocí WS byly vyhodnoceny skórem 1,3 ± 1,7 pro skupinu rodiček po VP a  
1,0 ± 1,5 u porodu císařským řezem (p = 0,220). Z jednotlivých typů PFPD bylo jako nejvyšší hodnoceno relativní 
riziko vzniku inkontinence moči po VP ve srovnání se SC (RR 1,15 při 95% intervalu spolehlivosti  0,92‒1,42). 
Závěr: Práce prokázala statisticky vyšší četnost příznaku inkontinence moči u prvorodiček minimálně šest 
let po vaginálním porodu ve srovnání s těmi, které porodily císařským řezem. Rozdíly v symptomech SPO 
a IS nebyly mezi oběma srovnávanými skupinami rodiček statisticky významné. Rozdíly byly prokázány do-
tazníkovým šetřením, nemusí ovlivňovat kvalitu života rodičky a řada žen je nepovažuje za „nemoc“. Přesný 
mechanismus vzniku těchto poruch a jejich objektivní průkaz vyžaduje další výzkum. 
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PROLAPS

ANALÝZA STAVU MUSKULOFASCIÁLNÍ SLOŽKY PÁNEVNÍHO DNA POMOCÍ MRI  
U SYMPTOMATICKÝCH PACIENTEK PŘED PLÁNOVANÝM VAGINÁLNÍM REKONSTRUKČNÍM 
VÝKONEM POMOCÍ SYNTETICKÉHO IMPLANTÁTU

Němec M.,(1) Horčička L.,(2) Krčmář M.,(3) Urbánková I.,(3)  Krofta L.,(3) Feyereisl J.(3) 
(1)Gynekologicko-porodní oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
(2)Nestátní zdravotnické zařízení Gona, s.r.o.
(3)Ústav pro péči o matku a dítě

Úvod: Musculus levator ani (MLA) a  endopelvická fascie (EF) představují jedinečné podpůrné a  závěsné 
struktury, které hrají zcela zásadní úlohu pro funkci pánevního dna. Cílem uvedené studie je analýza stavu 
MLA a EF u pacientek se symptomatickým prolapsem před plánovanou operací pomocí syntetického im-
plantátu. 
Metodika: Prospektivní kohortová studie probíhající v letech 2008‒2015. Do studie bylo zařazeno celkem 
285 žen trpících symptomatickým sestupem pánevních orgánů, které podstoupily standardní urogynekolo-
gické vyšetření pomocí systému POP-Q a podepsaly informovaný souhlas s účastí ve studii. K zobrazení byla 
použita MRI 1,5 a 3 T, ve třech na sebe kolmých rovinách, a dynamická sekvence v mediosagitální rovině. 
Popis byl veden na úrovni (level 1) v rovině pubického ligamenta odpovídající střední uretře a úrovni (level 
2) v rovině močového měchýře. K hodnocení traumatismu MLA a fascie byla použita metodika podle DeLan-
ceyho, pro hodnocení stavu SUL metodika podle Umeka.
Výsledky: Průměrný věk pacientek byl 61,4 let (32‒88, SD 8,0). Hodnota BMI činila průměrně 27,2 (19,5‒33,3, 
SD 3,7). Průměrná parita byla 2,1 (0‒6, SD, 825), z toho 267 žen (93,7 %) rodilo spontánně, 12 (4,2 %) pomocí 
forcepsu a 6 žen (2,1 %) nerodilo. Stadium II sestupu mělo celkem 147 žen (51,6 %), stadium III 131 žen (46 %) 
a konečně stadium IV mělo 7 žen (4,5 %). U 203 zařazených pacientek (72 %) byla provedena hysterektomie. 
Nejčastější lokalizace defektu byl zadní kompartment, a sice u 85 (30 %) žen. Při analýze levatorů v levelu 1 
nebylo zjištěno avulzní trauma u 200 (70,2 %) žen, unilaterální defekt byl popsán u 41 žen (14,4 %), z toho u 21 
(7,4 %) vpravo a u 20 pacientek (7,0 %) vlevo. U 44 pacientek (15,4 %) byl přítomen bilaterální svalový defekt. 
Při hodnocení stavu svalové komponenty podle DeLanceyho však bylo u 106 pacientek (37,2 %) v levelu 1 po-
psáno minor trauma, u 23 žen (8,1 %) skóre 3 (major/minor trauma), u 131 žen major trauma levátoru (46 %). 
Bilaterální fasciální defekt byl přítomen celkem u 147 (51,6 %) žen, unilaterální vlevo u 16 žen (5,6 %), vpravo 
pak u 23 (8,1 %). Na úrovni (level) 2 nebylo zjištěno avulzní trauma u 120 (42,1 %) žen, unilaterální defekt byl 
popsán u 39 žen (13,7 %), z toho u 21 (7,4 %) vpravo a u 18 pacientek (6,3 %) vlevo. U 44 pacientek (15,4 %) byl 
na této úrovni přítomen bilaterální svalový defekt. Bilaterální fasciální defekt byl přítomen celkem u 197  
(69,1 %) žen, unilaterální vlevo u 18 žen (6,3 %), vpravo pak u 21 (7,4 %). Sakrouterinní ligamenta byla nor-
mální u 100 žen (35,1 %), abnormální u 158 (55,4 %) pacientek. 
Závěr: Pacientky se symptomatickým sestupem vykazují vysokou frekvenci muskulofasciálních defektů. 
Defekty postihují nejenom musculus puborectalis, ale i m. iliococcygeus. Defekt svalové komponenty je 
doprovázen poškozením endopelvické fascie včetně poškození sakrouterinních vazů. 

PROVEDITELNOST LAPAROSKOPICKÉ SAKROKOLPOPEXE U ŽEN SE SIGNIFIKANTNÍM 
APIKÁLNÍM PROLAPSEM

Kališ V., Smažinka M., Havíř M., Vrobelová V., Veselá A., Rušavý Z.
Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň

Východisko: Management prolapsu orgánů pánevního dna (POP) má několik možností. Abdominální 
sakrokolpopexe vykazuje lepší anatomický efekt než sakrospinální fixace (level 1 evidence). Rovněž lapa-
roskopická sakrokolpopexe (dále LSC) dosahuje lepšího výsledku než použití totální vaginální síťky u žen 
s apikálním defektem II‒IV (level 1 evidence). V současnosti je LSC považována za zlatý standard řešení sig-
nifikantního apikálního prolapsu (dále a-POP).
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Vzhledem k této filozofii se snažíme nabídnout LSC každé ženě s klinicky a anatomicky signifikantním 
a-POP. V  současnosti naše pracoviště definuje signifikantní a-POP v  případě, že sestup středního kom-
partmentu dosahuje při Valsalvově manévru alespoň II. stupně (tj. C ≥ -1).

Primárním cílem této retrospektivní kohortové studie bylo posoudit, kolik žen se signifikantním a-POP 
je schopno bezpečně podstoupit laparoskopickou sakrokolpopexi. Sekundárním cílem bylo porovnat dostup-
nost a průběh této operace u žen s vysokým anesteziologickým rizikem dle předoperačního anesteziologické-
ho vyšetření (ASA-PS ≥ 3) ve srovnání s ženami s ASA-PS < 3.
Metodika: Všechny ženy s a-POP, které byly vyšetřeny na našem urogynekologickém pracovišti v roce 2016, 
byly iniciálně zařazeny do studie. Standardně bylo provedeno klinické urogynekologické vyšetření, expertní 
ultrasonografie pánevního dna. Pacientky vyplnily dotazník PFDI.
Následná data byla extrahována z medicínské databáze: předoperační věk, BMI, DM, kardiovaskulární one-
mocnění, TEN, předchozí operace, parita, SUI, UUI, retence moči, porucha iniciace mikce, AI, zácpa, dyspa-
reunie, ASA-PS; a dále peroperační data: délka operace, krevní ztráta, poranění močového měchýře, pochvy, 
rekta, konverze v laparotomii, prodloužená hospitalizace a komplikace dle Clavienovy-Dindovy klasifikace.

Statistické zpracování bylo provedeno pomocí χ2, Wilcoxonovým a Fischerovým testem dle rozložení nor-
mality.
Výsledky: Z celkového počtu 220 žen přicházejících pro POP byl u 148 (100 %) žen identifikován signifikantní 
a-POP. 142 (95,9 %) žen souhlasilo s operační korekcí, z toho 4 (2,7 %) ženy podstoupily kolpokleizu, 5 (3,3 %) 
žen sakrospinální fixaci, 4 (2,7 %) byla aplikována vaginální síťka a jedna (0,7 %) žena podstoupila transab-
dominální sakrokolpopexi při konkomitantní radikální onkogynekologické operaci. 129 (87,2 %) žen se roz-
hodlo podstoupit LSC. U 5 (3,4 %) žen byla operace odložena. 123 (83,1%) žen absolvovalo LSC s případným 
dalším výkonem. 

Průměrný věk žen v době operace byl 62,6 let, parita 2,0, BMI 27,0. DM mělo 19 (15,7 %), kardiovasku-
lární onemocnění (včetně hypertenze) 68 (56,2 %), předchozí TEN 8 (6,6 %), předchozí abdominální operaci 
podstoupilo 79 (65,3 %) žen. ASA PS ≥ 3 byla předoperačně určena u 47 (38,8 %) žen. 

Průměrný operační čas byl 124 minut, pouze ve 4 (3,3 %) případech byl delší než 3 hodiny. Krevní ztráta 
více než 300 ml byla v 5 (4,1 %) případech. V průběhu operace došlo ke třem (2,5 %) poraněním močového mě-
chýře. Poranění pochvy či rekta či nutnost konverze v laparotomii se v tomto souboru nevyskytly. V jednom  
(0,8 %) případě byla hospitalizace prodloužena. Celkem u třech (2,5 %) žen průběh operace či následná poo-
perační hospitalizace vykazovaly odchylku od fyziologického průběhu dle Clavienovy-Dindovy klasifikace: 
podání krevní transfuze, pooperační hematom a ohnutí ureteru řešené zavedením stentu. Porovnání všech 
parametrů u žen s ASA PS ≥ 3 se nelišilo od kontrolní skupiny (ASA-PS < 3).
Závěr: Tato studie prokazuje, že více než 80 % žen s a-POP může úspěšně podstoupit LSC. Při pečlivém výběru 
a adekvátní spolupráci s ostatními obory (anesteziologie, kardiologie atd.) je dosažitelný bezpečný průběh 
LSC i následná pooperační rekonvalescence i u žen s předoperačním ASA PS ≥ 3. 

LAPAROSKOPICKÁ A ROBOTICKÁ SAKROPEXE – PERIOPERAČNÍ VÝSLEDKY

Gágyor D., Pilka R., Dzvinčuk P., Študentová M., Neubert D. 
Porodnicko-gynekologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc

Souhrn: Cílem studie bylo vyhodnotit soubor pacientek, které podstoupily operaci sestupu orgánů pánevní-
ho dna metodou laparoskopické nebo robotické sakropexe. Retrospektivně jsme vyhodnotili dané předope-
rační charakteristiky, průběh operačního výkonu a v krátkodobém follow-up pooperační výsledky. 
Metodika: Jedná se o retrospektivní komparativní studii 68 pacientek operovaných laparoskopicky a 14 pa-
cientek operovaných robotickým systémem v letech 2006–2017 na Porodnicko-gynekologické klinice Fakult-
ní nemocnice Olomouc. Srovnali jsme objektivní předoperační charakteristiky ‒ průměrný věk, průměrný 
BMI, průměrný POPq stage (4 pacientky po laparoskopické (LSK) sakropexi a 2 pacientky po robotické sak-
ropexi hodnoceny nebyly), zadané předchozí gynekologické a antiinkontinenční operace. Dále typ a průběh 
operačního výkonu (typ výkonu, konkomitantní výkony, délka operace, peroperační krevní ztráta, perope-
rační komplikace). Pooperačně jsme v krátkodobém tříměsíčním follow-up (35 pacientek po laparoskopické, 
7 pacientek po robotické sakropexi) srovnali objektivní a subjektivní ukazatele, tj. průměrný POPq stage 
a průměrný výsledek stupnice Patient Global Impression of Improvement (PGI-I). 
Výsledky: U LSK sakropexí byl předoperačně průměrný věk pacientek 56,6 ± 11,7 (30‒79), průměrný BMI 27,2 
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± 4,0 (19,4‒34,9), průměrný POPq stage 3,1 ± 0,5 (2‒4), počet hysterektomií 29 (42,7 %), supracervikálních am-
putací 3 (4,4 %), POP repair 13 (19,1 %), antiinkontinenčních výkonů 5 (7,4 %). Typ operačního výkonu a průběh:  
SCA + sakrocervikopexe 27 (39,7 %), sakrocervikopexe 3 (4,4 %), sakrokolpopexe 29 (42,7 %), TLH + sakrokolpope-
xe 4 (5,9 % ), sakrohysteropexe 5 (7,4 %). Konkomitantní POP repair 3 (4,4 %), antiinkontinenční výkon 4 (5,9 %). 
Průměrná délka operace 166 ± 49 minut (80‒342), průměrná peroperační krevní ztráta 64,7 ±  64,2 ml (10‒350). 
Peroperační komplikace – léze měchýře 4 (5,9 %), léze pochvy 5 (7,4 %), konverze 2 (3 %). Lézi močového měchýře 
jsme ve všech čtyřech případech řešili dokončením plánovaného výkonu se suturou stěny měchýře s následnou 
drenáží a aplikací antibiotik. Obě konverze jsme indikovali z důvodů arteficiálního poranění atrofické poševní 
stěny, v prvním případě jsme výkon po laparoskopické sutuře pochvy odložili, ve druhém případě jsme defekt 
pochvy a POP vyřešili z vaginálního přístupu. Nesetkali jsme se s komplikacemi ve smyslu poranění ureteru, 
rekta či s poraněním cév s krevní ztrátou vyžadující následnou krevní transfuzi. Pooperační retenci moči ná-
sledkem hypotonie měchýře s nutností dočasné cca 6týdenní drenáže punkční epicystostomií jsme zaznamena-
li 1x (1,5 %). Pooperační hodnocení ‒ průměrný POPq stage 2,0 ± 0,5 (1‒3), PGI-I 2,4 ± 1,1 (1‒6).
V případě robotických sakropexí byl předoperačně průměrný věk pacientek 61,6 ± 8,9 (36‒76), průměrný BMI 
26,2 ± 3,8 (22,0‒33,7), průměrný POPq stage 3,1 ± 0,4 (3‒4), počet hysterektomií 6 (42,9 %), supracervikál-
ních amputací 2 (14,3 %), POP repair 5 (35,7 %), antiinkontinentní výkon 2 (14,3 %). Typ operačního výkonu 
a průběh: SCA + sakrocervikopexe 6 (42,9 %), sakrocervikopexe 2 (14,3 %), sakrokolpopexe 6 (42,9 %). Ve sku-
pině robotických operací jsme TLH + sakrokolpopexi ani sakrohysteropexi neindikovali. Neprováděli jsme 
konkomitantní POP repair výkon ani antiinkontinentní výkon. Průměrná délka operace 210 ± 74 minut 
(128‒394), průměrná peroperační krevní ztráta 57,1 ± 46,5 ml (20‒100). Peroperační komplikace – s lézí mě-
chýře, pochvy, ureteru, rekta, konverzí ani závažnou peroperační krevní ztrátou s nutností krevní transfuze 
jsme se nesetkali. Pooperační hodnocení ‒ průměrný POPq stage 1,7 ± 0,5 (1‒2), PGI-I 2,4 ± 1,2 (1‒5).  
Závěr: Laparoskopická a robotická sakropexe jsou srovnatelné operační metody řešení POP ve smyslu jejich 
indikací a  srovnatelných peroperačních výsledků. Vyšší výskyt peroperačních komplikací ve skupině LSK 
sakropexí souvisí s naší learning curve. Delší operační časy u robotických operací je možné také vysvětlit 
learning curve. Dvě robotické sakropexe byly provedeny mezi vůbec prvními deseti robotickými výkony na 
našem pracovišti. Studii lze vytknout statisticky krátké follow-up a malý soubor 14 robotických výkonů. 

VÝZNAM POŠEVNÍ TAMPONÁDY PO LAPAROSKOPICKÉ SAKROKOLPOPEXI  
– RETROSPEKTIVNÍ PILOTNÍ STUDIE

Rušavý Z., Veverková A., Smažinka M., Havíř M., Kališ V.
Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova

Východisko: Vývoj, validace a zavádění nových metod léčby prolapsu pánevních orgánů do praxe je stálou 
výzvou urogynekologie. Poševní tamponáda je po operaci využívána ke snížení četnosti a závažnosti krvá-
civých a infekčních komplikací. Její význam po vaginálních operacích byl jasně prokázán. Po operaci sestu-
pu pomocí transvaginální síťky může dočasně imobilizovat síťku, a usnadnit tak její fixaci k okolním tká-
ním v časném pooperačním období. Existují ale i práce ukazující na zvýšené riziko extruze. Laparoskopická 
sakrokolpopexe (LSC) se stává zlatým standardem v  léčbě pokročilého sestupu středního kompartmentu. 
Transabdominální přístup umožňuje lepší vizualizaci operačního pole pro stavění krvácení a fixaci síťky bez 
nutnosti otevření pochvy. Potřeba vaginální tamponády je zde tedy kontroverzní a její přínos dosud nebyl 
prokázán. Cílem této studie bylo porovnat subjektivní a objektivní výsledky operace rok po LSC se zavedením 
a bez zavedení poševní tamponády po operaci.
Metodika: Do této retrospektivní studie byly zařazeny pacientky s kompletním ročním sledováním po LSC ope-
rované v letech 2013‒2016. Pacientky se současně provedenou totální hysterektomií byly vyřazeny ze studie. 
Základní charakteristiky pacientek, předoperační POP-Q a údaje o operaci byly vyhledány. Subjektivní výsledek 
operace byl hodnocen pomocí Patient Global Impression of Improvement (PGI-I). Objektivní výsledek operace 
byl hodnocen pomocí kompozitní definice selhání operace na základě POP-Q (Ba ≥ -1, C ≥ -3, Bp ≥ -1). Statistické 
zpracování bylo provedeno pomocí χ2, Wilcoxonovým a Fischerovým testem dle rozložení normality.
Výsledky: Do studie bylo zařazeno celkem 125 žen; 48 (38,4 %) po LSC, 58 (46,4 %) s konkomitantní supra-
cervikální hysterektomií a  19 (15,2 %) po sakrohysterokolpopexi. Vaginální tamponáda byla zavedena na 
24‒48 h po operaci u 86 (68,8 %) žen. Skupiny se nelišily ve věku, BMI, kouření či předoperačním POP-Q. 
Nezaznamenali jsme statisticky významné rozdíly v PGI-I jeden rok po operaci. Rozdíl v objektivním selhání 
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operace nedosáhl statistického významu, přestože více selhání bylo ve skupině bez tamponády (13 % vs. 4 %, 
p = 0,09). Průměrná hodnota bodu C rok po operaci byla nižší ve skupině bez tamponády (-7,3 vs. -7,7,  
p < 0,009). Ve sledovaném souboru nebyla zaznamenána extruze síťky či závažná komplikace.
Závěr: Poševní tamponáda po LSC může být spojena s nižším rizikem selhání operace či lepším anatomic-
kým výsledkem operace. Výsledky studie je třeba potvrdit prospektivní randomizovanou studií. Studie po-
sloužila k výpočtu velikosti souboru nutného k prospektivnímu zhodnocení. Podpořeno Programem rozvoje 
vědních oborů Univerzity Karlovy (Progres Q39)

EFEKTIVITA LAPAROSKOPICKÉ SAKROKOLPOPEXE U ŽEN SE SIGNIFIKANTNÍM  
APIKÁLNÍM PROLAPSEM A VYSOKÝM ANESTEZIOLOGICKÝM RIZIKEM,  
TŘÍMĚSÍČNÍ FOLLOW UP

Smažinka M., Kališ V., Havíř M., Vrobelová V., Veselá A., Rušavý Z.
Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň a Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova

Východisko: V současnosti je LSC považována za zlatý standard řešení signifikantního apikálního prolapsu (dále 
a-POP) a je doporučována zvláště mladším, sexuálně aktivním ženám. Jen několik málo studií porovnává 
efekt této operace na starší populaci a žádná studie nehodnotí její přínos v populaci žen s vysokým aneste-
ziologickým rizikem.

Snahou našeho pracoviště je nabídnout LSC každé ženě s klinicky a anatomicky signifikantním a-POP 
v případě, že to její celkový zdravotní stav dovoluje. Signifikantní a-POP definujeme jako sestup středního 
kompartmentu při Valsalvově manévru, který dosahuje alespoň II. stupně (tj. C ≥ -1).

Primárním cílem bylo posoudit anatomický, funkční výsledek a spokojenost pacientek tři měsíce po LSC. 
Sekundárním cílem bylo posouzení správného uložení síťky během operace. Finálním cílem bylo porovnání 
efektu operace u žen s vysokým anesteziologickým rizikem dle předoperačního anesteziologického vyšetření 
(ASA-PS ≥ 3) ve srovnání s ženami s ASA-PS < 3. 
Metodika: Všech 121 žen s a-POP, včetně 47 (38,8 %) s ASA-PS ≥ 3, které byly vyšetřeny na našem urogy-
nekologickém pracovišti v  roce 2016 a  následně podstoupily LSC, bylo zařazeno do retrospektivní studie. 
Standardně bylo provedeno klinické urogynekologické vyšetření, expertní ultrasonografie pánevního dna 
a vyplnění dotazníku PFDI předoperačně a tři měsíce po operaci. 
Hodnocené parametry: Selhání operace v jakémkoliv kompartmentu (definováno jako Ba ≥ -1, C ≥ -3, Bp ≥ -1), 
pánevní bolest a dyspareunie pomocí VAS, de novo nebo zhoršení dyspareunie, mikční potíže (de novo nebo 
zhoršení SUI či UUI, problémy s iniciací mikce, retence moči) a defekační potíže (anorektální inkontinence, 
zácpa, bolestivá defekace). Komplikace spojené s inzercí implantátu byly hodnocené pomocí IUGA/ICS kla-
sifikace komplikací. Kromě PFDI byla celková spokojenost hodnocena pomocí 7bodové škály Patient Global 
Impression of Improvement (PGI-I).
Správné uložení síťky bylo definováno pomocí 4 parametrů ve 2D obrazu z perineálního nebo vaginálního-
-introitálního přístupu: 1. vzdálenost UVJ a konce síťky na přední stěně do 20 mm; 2. pravidelný tvar síťky 
a vizualizace celého průběhu síťky, 3. žádné známky ohybu síťky a 4. pokles síťky maximálně do 20 mm při 
Valsalvově manévru. Správné uložení síťky vyžadovalo splnění všech těchto kritérií. 

Statistické zpracování bylo provedeno pomocí χ2, Wilcoxonovým a Fischerovým testem dle rozložení normality.
Výsledky: Ze 121 žen, které navštívily naše pracoviště v roce 2016 a podstoupily LSC, se jich 116 (95,9 %) do-
stavilo k tříměsíční kontrole. Žádná žena neměla selhání apikálního kompartmentu (min. C = -5), 4 (3,4 %) 
ženy měly opakovanou cystokélu (min. Ba = -1) a 6 (5,2 %) žen opakovanou rektokélu (min. Bp = +1). 114 
(98,3 %) udalo zlepšení po operaci dle PGI-I, dvě (1,7 %) ženy hodnotily svůj stav stejně. Skóre PFDI se v prů-
měru zlepšilo ze 166 na 90 (UDI z 52,5 na 28,5, POPDI z 43,2 na 30,6 a CRADI ze 70,3 na 30,9). Všech 52 žen 
s předoperačním problém s iniciací mikce a všech 23 žen s předoperační AI, které se dostavily na kontrolu, 
pozorovalo zlepšení svých potíží. Retence moči byla zlepšena/vyřešena v 50/54 (92,6 %) případech. předo-
perační UUI byla zlepšena u 17/26 (65,4 %) žen. Naopak, de novo SUI se objevila v 28/83 (33,7 %) případech. 
Obstipace de novo byla ve třech měsících registrována pouze ve 2/105 (1,9 %) případech. 

Hodnocení správnosti uložení síťky nebylo možné ve 24/111 (21,6 %) případech. U 77/88 (87,5 %) žen ak-
tuální poloha síťky splňovala všechny čtyři parametry správného uložení, u 11/88 (12,5%) žen nebyl mini-
málně jeden parametr dodržen.

Porovnání hodnocených parametrů u žen s ASA PS ≥ 3 se významně nelišilo od kontrolní skupiny (ASA-PS < 3).
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Závěr: Tato studie prokazuje, že velká většina žen vykazuje pooperační zlepšení ve všech sledovaných para-
metrech bez ohledu na předoperační celkový stav. Některé potíže (porucha iniciace mikce, retence moči, AI) 
dokáže LSC spolehlivě upravit či alespoň zlepšit. Pooperační ultrazvukové hodnocení síťky při pečlivém de-
finování sledovaných parametrů je možné téměř v 80 %. Při pečlivém výběru je efekt LSC dosažitelný i u žen 
s předoperačním ASA PS ≥ 3. 

PRVNÍ ZKUŠENOSTI S LAPAROSKOPICKOU PEKTOPEXÍ

Kestřánek J., Štěpán J., Štěpán M., Leško D., Veščičík P., Dvořák O.
Porodnická a gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

V operační léčbě stresové inkontinence a sestupu orgánů dna pánevního patří využití polypropylenových 
implantátů (sítěk) ke standardním operačním technikám. V případě stresové inkontinence je používána 
výhradně páska (TOT, event. TVT), k  léčbě defektů dna pánevního je možné zvolit z mnoha druhů sítí, 
ale také přístupů k  jejich zavedení (vaginální, abdominální a  laparoskopický). Laparoskopický přístup 
v posledním desetiletí doznal velké oblibě, zejména pro jeho miniinvazivní vlastnosti a vynikající ope-
rační výsledky. Jednou z nejčastěji užívaných laparoskopických metod v urogynekologii je laparoskopická 
sakrokolpopexe.

Autoři popisují zkušenosti s novou metodou laparoskopické operace při řešení sestupu orgánů dna pá-
nevního – laparoskopickou pektopexi. Pektopexe představuje metodu, kdy je implantát fixován ve střední 
linii na dělohu, popř. k pahýlu pochvy (střední kompartment) a oboustranně k pecten ossis pubis. Jedná se 
o metodu bezpečnou a ve srovnání s laparoskopickou sakrokolpopexí je časově méně náročná, a tedy pro pa-
cientky méně zatěžující. Vzhledem k fixaci pouze do pecten ossis pubis je však na rozdíl od sakrokolpopexe 
indikační spektrum užší. 

Autoři uvádějí vlastní soubor pacientek operovaných na Porodnické a gynekologické klinice Fakultní ne-
mocnice Hradec Králové a v sanatoriu Sanus od března 2017. Na souboru prvních 10 operovaných pacientek 
se zamýšlejí nad technikou, pozitivy a negativy nového přístupu.

PODÍL DEFEKTU STŘEDNÍHO KOMPARTMENTU NA ROZVOJI DESCENSU PŘEDNÍ  
NEBO ZADNÍ STĚNY POŠEVNÍ

Krčmář M.,(1, 2) Horčička L.,(4) Němec M.,(3) Urbánková I.,(1) Krofta L.,(1, 2) Feyereisl J.(1, 2)

(1)Ústav pro péči o matku a dítě
(2)3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova 
(3)Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.
(4)Nestátní zdravotnické zařízení Gona, s.r.o.

Úvod: Existuje konsenzus o významném podílu defektu ve středním kompartmentu na vzniku a závažnosti 
descensu v  předním kompartmentu. Cílem uvedené studie byla analýza vlivu defektu ve středním kom-
partmentu na mobilitu v ostatních kompartmentech u pacientek se symptomatickým prolapsem v předním 
nebo zadním kompartmentu.  
Metodika: Kohortová studie probíhala v letech 2008‒2015. Do studie bylo zařazeno celkem 285 žen trpících 
symptomatickým sestupem pánevních orgánů, které podstoupily standardní urogynekologické vyšetření 
pomocí systému POP-Q a podepsaly informovaný souhlas s účastí ve studii. K zobrazení byla použita MRI 1,5 
či 3 T, ve třech na sebe kolmých rovinách, a dynamická sekvence v mediosagitální rovině. Popis byl veden 
na úrovni (level 1) pubického ligamenta, které odpovídá střední uretře, a v úrovni uretrovesikální junkce 
(level 2). K hodnocení poranění MLA a fascie byla použita metodika podle DeLanceyho, pro hodnocení stavu 
sakrouterinních ligament metodika podle Umeka. V rámci analýzy mobility struktur pánevního dna v dy-
namických mediosagitálních sekvencích jsme hodnotili následující parametry: levátorový úhel, sakroute-
rinní úhel a sakrouterinní distanci. 
Výsledky: Průměrný věk pacientek byl 61,4 let (32‒88, SD 8,0). Hodnota BMI činila průměrně 27,2 
(19,5‒33,3, SD 3,7). Průměrná parita byla 2,1 (0‒6, SD 0,83), z toho 267 žen (93,7 %) rodilo spontánně, 12 
(4,2 %) pomocí forcepsu a 6 žen (2,1 %) nerodilo vůbec. Stadium II sestupu mělo celkem 147 žen (51,6 %), 
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stadium III 131 žen (46 %) a konečně stadium IV mělo 7 žen (4,5 %). U 203 zařazených pacientek (72 %) byla 
provedena hysterektomie.

Z  celkového počtu 286 žen dosahovala průměrná hodnota POP-Q bodu C -2,7 ± 3,2. Sestup středního 
kompartmentu stage IV byl přítomen u 10 (3,5 %), stage III u 18 (6,3 %), stage II 104 (36,5), stage I 153 (53,7 
%) případů. Pacientky s hysterektomií v anamnéze měly statisticky významně vyšší hodnoty POP-Q bodu C  
(-3,2 vs. -2,4). Neprokázali jsme rozdíl ve vizualizaci sakrouterinních ligament v axiální rovině u pacien-
tek se statisticky významně horšími hodnotami POP-Q parametru bodu C. Sestup předního kompartmentu 
stage III byl přítomen u 78 (27,4 %), stage II 136 (47,7 %), stage I 71 (24,9 %). U 66,8 % případů s defektem 
stage III v předním kompartmentu byl zároveň přítomen i defekt ve středním kompartmentu stage II, III 
a IV. Defekt stage II v předním kompartmentu byl doprovázen ve 41 % sestupem v kompartmentu středním. 
Z uvedeného vyplývá, že se na defektu v předním kompartmentu vyššího stupně spolupodílí i postižení kom-
partmentu středního. 

Sestup zadního kompartmentu stage III byl přítomen u 67 (23,5 %), stage II 123 (43,2 %), stage I 95 (33,3 %). 
U 52,2 % případů s defektem stage III v zadním kompartmentu byl zároveň přítomen i defekt ve středním 
kompartmentu stage II, III a IV. Defekt stage II v předním kompartmentu byl doprovázen v 57,6 % sestupem 
v kompartmentu středním. Z uvedeného vyplývá, že se rovněž na defektu v zadním kompartmentu vyššího 
stupně spolupodílí i postižení kompartmentu středního. 

Dynamická MRI analýza v mediosagitální projekci prokázala statisticky významné změny biometrických 
parametrů u žen s patologickými hodnotami POP-Q pro střední kompartment. 
Závěr: Na defektech v předním a zadním kompartmentu (POP-Q ≥ stage II) se minimálně v 50 % spolupodílí 
defekt ve středním kompartmentu. Z tohoto důvodu je vhodné přizpůsobit plánovaný rekonstrukční výkon.

REZISTENCE ZÁVĚSU POŠEVNÍHO APEXU PŘI ZVÝŠENÍ INTRAABDOMINÁLNÍHO TLAKU

Halaška M., Maxová K., Šottner O., Vláčil J., Lincová M.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Nemocnice Na Bulovce

Kauzální léčbou sestupu dělohy, poševního pahýlu a poševních stěn je operace. Pokud volíme vaginální pří-
stup, který má své výhody i rizika, použijeme závěs pokleslých orgánů buď pomocí stehů (Amreich), nebo 
heterologních implantátů (prolenové kity). Oba přístupy ‒ tradiční i novější ‒ mají stejný cíl fixace ‒ sakro-
spinální vazy. Problémem, který může ohrozit výsledek operace, je extrémní zátěž pánevního dna při zvýše-
ní intraabdominálního tlaku (IAT). 

Kotevní systémy, steh nebo prolenové pásky umístěné do ligamenta zajišťují okamžitý závěs orgánů 
s různou rezistencí; první dvě metody se na základě našich studií jeví pro primární fixaci jako výhodnější, 
protože účinek adherence nerovných okrajů ramen sítě není okamžitý a definitivní integrace fibroblastů 
a formace pojivové tkáně v okolí sítě trvá 90 dnů.

S úmyslem objektivizovat primární fixační schopnost různých metod ukotvení provádíme opakovaně ex-
perimentální biomechanické šetření a analyzujeme je z tohoto hlediska.
Náhradním materiálem je porcinní lig. sacrotuberosum a do něj implantujeme dostupné síťové kity (dosud 
3 s  kotvami, 2 fixované pouze svými rameny) a  Amreichův steh. Servohydraulický testovací systém MTS 
Mini Bionix vytrhne tyto závěsy a určí jejich maximální rezistenci proti uvolnění, kterou porovnáváme na-
vzájem a vůči průměrné hodnotě silného spontánního kašle IAT = 140 cmH2O a reflexního kašle (vyvolaného 
drážděním laryngu) 169 cmH2O. 

Toto srovnání může stanovit kvalitu primárního závěsu descendovaných orgánů po operaci.

VAGINÁLNÍ OPERACE PROLAPSU – POROVNÁNÍ VÝSLEDKŮ IMPLANTACE PROLENOVÝCH 
KITŮ A SAKROSPINÁLNÍ FIXACE V DLOUHÉM ODSTUPU 

Halaška M., Lincová M., Vláčil J., Šottner O., Maxová K.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Nemocnice Na Bulovce

Od uvedení prolenových implantátů (Prolift) do chirurgie descensu v roce 2004 probíhá živá diskuse o jejich 
přednostech a nevýhodách oproti klasickým metodám (SSF). 
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V  roce 2007 jsme v  multicentrické prospektivní randomizované studii v  5 terciárních urogyneko-
logických centrech ČR porovnali výsledky těchto dvou technik. Hodnotili jsme s ročním odstupem ze-
jména úspěšnost metod a jejich komplikace stejně jako dobu operace, krevní ztrátu, podíl komplikací 
a změny kvality dalšího života. 
V závěrečné publikaci jsme zjistili: 
a) recidivy prolapsu byly po roce častější u SSF než u proliftu (p = 0,003), 
b) doba operace byla u SSF kratší než u proliftu (p = 0,001), krevní ztráta se nelišila, 
c) prolift byl zatížen 20,8% podílem protruze materiálu, z toho si 62,5 % vyžádalo chirurgické řešení, 
d) podíl rozvoje SUI de novo a kvalita života po operaci se podle validizovaných dotazníků nelišily. 
Současná studie, materiál a metody: Závěrečnou kontrolu části souboru výše uvedené studie jsme 
provedli po 8 letech. Ze tří z  pěti původních center se dostavilo 49 % pacientek (některé se nemohly 
účastnit vzhledem ke zdravotním problémům, jiné byly nezvěstné, 5 jich zemřelo). Vyšetřili jsme stav 
závěsu pochvy ‒ POPQ, vizuální analogovou škálu, dotazníky kvality života (PFDI-20, PISQ-12, UIQ, 
CRAIQ, POPIQ and ICIQ) a symptomy prolapsu a poruch dolního močového traktu. K statistickému po-
rovnání jsme použili Fisherův exaktní test. 
Závěry: 1. Dlouhodobé porovnání výsledků operací prolapsu poševního pahýlu vykazuje lepší anato-
mické výsledky po Proliftu, ale i nárůst komplikací v této skupině během sledované doby až na 47,8 %. 
2. Srovnatelné výsledky hodnot kvality života podporují užití obou vaginálních technik i v budoucnu. 

CULDOPLASTICA SEC. MCCALL BĚHEM VAGINÁLNÍ HYSTEREKTOMIE JAKO PREVENCE 
REKURENCE SESTUPU

Maxová K.,(1) Lincová M.,(2) Halaška M.(2)

(1)Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, 3. lékařská fakulta, Univerzita Karlova
(2)Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Nemocnice Na Bulovce

Úvod: Nezbytnou součástí vaginální hysterektomie je prevence recidivy sestupu. Incidence sestupu po 
hysterektomii se udává v rozmezí 0,2 % ‒ 43 %. Riziko prolapsu po hysterektomii prováděné pro sestup je 
5,5 vyšší než pro jinou diagnózu. V r. 1957 představil McCall operační postup řešení enterokély v průbě-
hu vaginální hysterektomie. Několika nevstřebatelnými stehy přiblížil oboustranné sakrouterinní vazy 
a peritoneum (posteriorní) (tzv. interní McCallovy stehy), a  tím uzavřel enterokélu. Poté založil déle 
vstřebatelný steh skrz stěnu zadní části pochvy laterálně, zavzal obě sakrouterinní ligamenta a  zpět 
symetricky přes stěnu pochvy (tzv. externí McCallovy stehy). Zauzlením stehů se uzavřela enterokéla, 
zavěsil se vaginální apex a prodloužila se zadní poševní stěna.
Metoda: Retrospektivní sběr dat u 69 pacientek indikovaných k vaginální hysterektomii. Zařazené byly 
pacientky s diagnózou sestupu dělohy a/poševních stěn podle klasifikace ICS stupně II a více. Culdo-
plastica McCall (pouze externími stehy) byla vždy plánována. Pacientky byly kontrolně vyšetřeny po 6 
týdnech a po roce po operaci. 
Výsledky: Culdoplastica byla provedena ve všech případech. U tří pacientek jsme zaznamenali časnou 
pooperační komplikaci ‒ hematom (2krát pod přední kolpotomií, 1krát v  apexu). Absces v  poševním 
pahýlu u jedné pacientky. Recidiva sestupu apexu byla diagnostikována v 9 %.  Z dlouhodobých kompli-
kací nebyla zaznamenána žádná hydronefróza.
Závěry: Jedná se o technicky snadno zvládnutelnou metodu, která přináší redukci rekurence sestupu 
poševního pahýlu.

JE KOLPOKLEIZA OBSOLENTNÍ METODOU LÉČBY SESTUPU ORGÁNŮ DNA PÁNEVNÍ-
HO? RETROSPEKTIVNÍ STUDIE

Veščičík P., Leško D., Dvořák O., Štěpán M., Kestřánek J.
Porodnická a gynekologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové

Z  pohledu dnešních moderních rekonstrukčních operačních technik léčby sestupu pánevního dna 
může být kolpokleiza považována za obsolentní metodou. Avšak navzdory předchozí proklamaci, 
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u  vybrané skupiny pacientek se stále jedná o  vhodnou a  efektivní metodu léčby sestupu orgánů dna  
pánevního. 

Kolpokleizu indikujeme především u  žen, jež obtěžuje sestup pánevních orgánů a  nejsou schop-
ny podstoupit rekonstrukční výkon dna pánevního s použitím implantátu a nejsou sexuálně aktivní. 
Kolpokleizu tedy považujeme za vhodnou metodou volby pro pacientky ve vyšším věku, zatížené poly-
morbiditou, pro které by technicky a časově náročnější rekonstrukční operace, spojené s vyšším rizi-
kem např. krevní ztráty a potřebou delší operační doby, neúměrně navyšovaly rizika komplikací. 

V průběhu let byla vyvinuta řada operačních technik kolpokleiz (dle Conilla, Neugebauera-Le Forta, 
„zkřížená“ kolpokleiza dle Döderleina-Horálka nebo semikolpokleiza dle Labhardta).

Na Porodnické a gynekologické klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové jsme v období 10 let pro-
vedli celkem 45 kolpokleiz. Tato retrospektivní studie shrnuje naše zkušenosti s  těmito operačními 
technikami.

Našemu týmu se nejvíce osvědčila kombinace kolpokleizy dle Labhardta a  Neugebauera-Le Forta. 
Jedná se o metodu relativně jednoduchou a bezpečnou (zcela nepatrný výskyt komplikací). Z dlouhodo-
bého hlediska má minimální riziko recidivy prolapsu. Pacientky, které kolpokleizu podstoupily, udáva-
jí výrazné zlepšení stran defekační a mikční symptomatiky, hygieny a celkové kvality života. Prakticky 
jediným negativem metody by mohla být nemožnost pohlavního styku, dlužno však dodat, že přetrvá-
vající vita sexualis je nejzákladnější kontraindikací této operační techniky.

VARIA
PÁNEVNÍ A PERINEÁLNÍ BOLEST Z POHLEDU ALGEZIOLOGA

Nosková P.
CLB, Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy 

Chronická pánevní bolest (CPP ‒ chronic pelvic pain) je definována jako přetrvávající bolest nebo opakující 
se epizody bolestí anatomicky vnímaných v oblasti pánve. Nejčastějšími příčinami bolestí v pánvi jsou obec-
ně záněty, infekce a nádory. Chronické bolesti vyžadují pečlivou diagnostiku, kdy je třeba odlišit nemoci  
gastrointestinálního a  urogenitálního systému, postižení periferních nervů, patologie pohybového 
aparátu (fibromyalgie, spasmus svalů dna pánevního, roztroušenou sklerózu, změny po mozkové mrt-
vici a systémová onemocnění. Asi 20 % případů chronické pánevní bolesti je gynekologického původu. 

Chronická pánevní bolest, kde není prokázána žádná infekce nebo jiná zřejmá patologie, se stává 
podkladem pro vznik syndromu chronické pánevní bolesti (CPPS ‒ chronic pelvic pain syndrome), který 
je často spojován s negativními kognitivními, behaviorálními, sexuálními a emočními důsledky. 

Nejčastějším důvodem spolupráce algeziologa s  gynekologem jsou bolestivé stavy při vulvodynii, 
pudendální neuropatii a muskuloskeletálních příčinách. V patofyziologii pánevní bolesti se uplatňuje 
bolest nociceptivní, neuropatická a psychogenní. Pochopení typu bolesti hraje důležitou roli v diagnos-
tice a  ve výběru farmak. Základ léčby chronické bolesti tvoří farmakoterapie, která je vedena podle 
principu analgetického žebříčku WHO (World Health Organisation) dle stupně a typu bolesti. Lékem 
první volby u  neuropatické bolesti jsou adjuvantní léčiva (koanalgetika): antiepileptika a  tricyklická 
antidepresiva.

Po vyčerpání všech možností farmakoterapie bez dosažení efektivní analgezie se přistupuje k invaziv-
ním technikám. Nejrozšířenější metodou jsou nervové blokády na úrovni míšní, blokády vegetativních 
ganglií (ganglion impar, plexus hypogastricus inferior) a blokády genitofemorálního a ilioinguinálního 
nervu. V terapii syndromu bolestivého močového měchýře a vulvodynie je možné použít metodu sakrální 
neurostimulace, kdy se stimulují sakrální nervové kořeny, nejčastěji S3 permanentní elektrodou.

Syndrom chronické pánevní bolesti vyžaduje vždy multidisciplinární přístup zahrnující spolupráci 
gynekologa, algeziologa, rehabilitačního lékaře, psychologa, urologa, případně intervenčního radio-
loga.
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PUDENDÁLNÍ NEURALGIE Z POHLEDU UROGYNEKOLOGA

Mašata J., Švabík K., Hubka P., Martan A.
Gynekologicko-porodnická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

Úvod: Pudendální neuralgie je vzácný stav, který je velmi zřídka diagnostikován správně. Bohužel většina 
pacientů s touto diagnózou pudendální neuralgie (PN) marně u lékařů hledá odpověď na příčinu svých ob-
tíží. Velmi často je u nich chybně stanovena diagnóza a často podstupují nevhodnou a zbytečnou chirurgic-
kou léčbu. Definice pudendální neuralgie je i  zmíněna v poslední standardizované terminologii ICS/IUGA. 
Pudendální neuralgie je definována jako pálení pochvy či vulvy, (kdekoliv mezi anem a poštěváčkem) nebo 
bolest v inervační oblasti nervus pudendus. V současnosti bylo stanoveno pět kritérií (Nantes kritéria) pro dia-
gnostiku pudendální neuropatie: a) bolest oblasti inervace nervus pudendus, b) bolest se zhoršuje sezením, c) 
v průběhu noci nevede k buzení, d) není porucha čití při vyšetření a e) úleva od obtíží po pudendálním bloku. 

Pudendální neuralgie může mít podobné příznaky jako jiná onemocnění. U žen se může zaměnit s kostr-
čovým syndromem, vulvodynií, vestibulitis, intersticiální cystitis, s  chronickou pánevní bolestí, hemo-
roidy, syndromem m. piriformis, ischiogluteální bursitis a jinými.

Diagnózu jsme většinou schopni stanovit na základě anamnézy a vyloučení ostatních nemocí, především 
infekce nebo tumoru. Žádné klinické vyšetření není ovšem schopné potvrdit správnost diagnózy PN. Při 
klinickém vyšetření u ženy je typických příznakem bolestivost v průběhu n. pudendus (bolest při palpaci 
oblasti kolem spina ischidica). 
Cíl: Cílem této práce je seznámit s typickou pacientkou s pudendální neuralgií, s možností diagnostiky a léč-
by a videoprezentací operačního postupu dekomprese pudendálního nervu. 
Metodika: Popis případu: 55letá žena (G2/P2, výška 170 cm, váha 70 kg), referována na pracoviště pro ch-
ronický vulvovaginální dyskomfort, po opakovaných urogynekologických operacích. Udává tlakové bolesti 
v  oblasti malé pánve s  maximem v  oblasti spony, pálení v  oblasti genitálu ‒ problémy má od 2. porodu. 
Přítomno také brnění v podbřišku. Když je v klidu, obtíž nemá, problémy se zhoršují při pohybu. Chůze 
vyvolává urgence, nejhorší je chůze do schodů i ze schodů, která vyvolává i bolesti. Pacientka má zvýšenou 
frekvenci močení (15krát za den), nykturie nemá, urgentní inkontinence je přítomna. Udává minimální 
stresovou inkontinenci moči. Anamnesticky je přítomna i  inkontinence stolice a urgentní úniky stolice. 
V roce 2011 podstoupila retropubickou pásku, zcela bez efektu. 2013 podstoupila transobturatorní pásku 
(TVT-O), po které se zhoršily bolesti a brnění v oblasti pánve. Následně provedeno protětí pásky a v roce 2014 
na specializovaném pracovišti transvaginální odstranění pásek. V 6/2015 podstoupila laser terapii, bez efek-
tu, a poté v 8/2015 LAVH a zadní plastiku. Opakovaně léčena antibiotiky pro kultivační přítomnost E. coli 
v pochvě ‒ bez efektu. Z anamnézy má přítomnou dysplazii kyčlí, bilaterální koxartrózu, kongenitální ano-
málii obratlů v oblasti LS páteře, hypomagnesémii, IgG4 selektivní imunodeficienci. Při klinickém vyšetře-
ní byla zjištěna bolestivost průběhu pravého pudendálního nervu, tlak na průběh nervu vyvolává bolestivost 
udávanou pacientkou. Při vyšetření je také hmatná kontraktura m. iliococcygeus, kostrč je lehce citlivá, 
je přítomna bilaterální avulze puborektálního svalu, rektokéla a ultrazvukově je potvrzen defekt análních 
sfinkterů. Při urodynamickém vyšetření je prokázána urodynamická stresová inkontinence moči a hyper-
senzitivní močový měchýř. Diagnostický pudendální blok měl okamžitý efekt s ústupem bolestí a pálení. 3T 
NMR prokázala ztluštění pravého pudendálního nervu. Vzhledem k nálezu byla indikována laparoskopická 
neurolýz pudendálního nervu. V následném videu je popsána technika operace. 

Následně po operaci bylo u pacientky zaznamenáno výrazné zlepšení obtíží. Na vizuální škále zlepšení 
o 80 %. Nadále přetrvává stresová inkontinence moči. Tři měsíce po operaci přetrvává zlepšení a plánováno 
kontrolní urodynamické vyšetření. 
Závěr: Pacientky s diagnózou pudendální neuralgie velmi často unikají správné diagnostice. U některých 
žen s podezřením na útlak pudendálního nervu je vhodným řešením neurolýza pudendálního nervu, která 
může zlepšit obtíže až u 70 % operovaných žen. 

REOPERACE FISTULY URETROVAGINÁLNÍ „ISLAND FLAP“

Martan A., Mašata J., Zámečník L.
Gynekologicko-porodnická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy,  
Urologická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
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Uvádíme kazuistiku pacientky, která byla dvakrát operována pro SUI páskou. Operace nebyly úspěšné a jako 
komplikace druhé páskové operace vznikla uretrovezikální píštěl. Videozáznam operace ukazuje jednu 
z možností léčby neúspěšně operované uretrovezikální píštěle užitím kožního laloku. Tento výkon umožnil 
zhojení defektu, ale neřeší SUI, která bude v další době řešena pomocí „Bulking agent“.

IMPLANTÁT OVČÍ POŠEVNÍ STĚNY VYROBENÝ Z POLYCARBONATE-UREIDOPYRIMIDINONU 
MÁ SROVNATELNÉ BIOMECHANICKÉ VLASTNOSTI SE SIMULOVANOU FASCIÁLNÍ PLIKACÍ

Hympanova L., Monteiro Carvalho Mori da Cunha MG., Rynkevic R., Román S., Gallelo M. R., Vange J., Callewaert G., 
Urbankova I., Van der Aa F., McNeil S., Deprest J.
KU Leuven, Belgie

Úvod: Cílem výzkumu a vývoje nových implantátů pro řešení sestupu pánevních orgánů je snížení množ-
ství komplikací při zachování dobrých dlouhodobých výsledků. Jedním z  nových produktů jsou hybridní 
elektrospunové implantáty, které je možné obohatit o bioaktivní částice a jejichž biomechanické vlastnosti 
jsou srovnatelné s vlastnostmi lidské tkáně. Resorbovatelný implantát vyrobený z polycaprolactonu modi-
fikovaným ureidopyrimidonovými motivy (UPy) byl dříve použit ve studii na krysách k rekonstrukci abdo-
minálního defektu a neovlivnil u nich pevnost břišní stěny. V této studii byl použit implantát vyrobený ze 
supramolekulárního polyester polykarbonátu (PC) modifikovaného UPy motivy.
Cíl: Cílem studie bylo porovnat biomechanické vlastnosti zadní poševní stěny s implantátem UPy-PC a zadní 
kolporaphie v ovčím modelu pro vaginální chirurgii. Dále byly hodnoceny lokální komplikace a výsledky 
implantace do břišní stěny. 
Metody a materiál: 24 ovcí podstoupilo transvaginální a abdominální operační výkon, během kterého byla 
provedena buď inserce implantátu do rektovaginálního septa, respektive rekonstrukce fasciálního defektu 
břišní stěny, anebo rekonstrukce s použitím lokální tkáně (fasciální plikace, respektive primární sutura de-
fektu). Ovce byly do skupin náhodně rozdělené a byly usmrceny buď 60, nebo 180 dní po operačním výkonu 
(N = 6/skupinu/termín). Získané vzorky byly testovány pomocí protlačovacího testu kuličkou, byla měřena 
kontraktilita hladké svaloviny, hodnoceny lokální komplikace, retrakce implantátů a  semikvantitativně 
byla hodnocena lokální zánětlivá odpověď a fibróza.
Výsledky: Nebyly zaznamenány žádné lokální komplikace. Pevnost a kontraktility hladké svaloviny poševní 
stěny byly u obou typů výkonů srovnatelné. Implantáty UPy-PC vykazovaly 60 dní po operaci makroskopic-
ké známky degradace. Mikroskopicky byly tyto implantáty infiltrované a obklopené velkobuněčnou reakcí, 
která byla srovnatelná 60 a 180 dní po výkonu. Vzorek s tkání po fasciální plikaci obsahoval jediné zánětlivé 
elementy. V okolí UPy-PC byla patrná depozice dobře organizovaných kolagenních vláken a výraznější neo-
vaskularizace. Rozdíly byly nejvýraznější 180 dní po výkonu. V abdominálních UPy-PC bylo 60 dní po výkonu 
zaznamenáno větší množství zánětlivých elementů než ve vzorcích z pochvy. 180 dní po výkonu byly výsled-
ky srovnatelné. Abdominální vzorky byly také obklopeny větším množstvím kolagenu. 
Závěry: Vaginální resorbovatelné implantáty UPy-PC nezpůsobily lokální komplikace. Měly srovnatelné bio-
mechanické vlastnosti (pevnost a kontraktilitu hladké svaloviny) s vlastnostmi tkáně po kolporafii. Degra-
dace UPy-PC je spojena s velkobuněčnou reakcí, která je součástí degradačního procesu. Implantát vyvolával 
depozici kolagenu a neovaskularizaci. Lokální imunitní odpověď na implantáty v břišní stěně byla odlišná 
od reakce pozorované v pochvě. Toto pozorování je srovnatelné s předchozím pozorováním a opět dokládá, že 
anatomická lokalita ovlivňuje hostitelskou reakci. 

CHOVÁNÍ IMPLANTÁTŮ IN VIVO 

Urbánková I., Hympánová L., Krofta L.
Ústav pro péči o matku a dítě

Forma sdělení: Přehledová přednáška
Sestup pánevních orgánů lze diagnostikovat u každé druhé rodivší ženy, avšak jen polovina z nich vy-

hledá kvůli jeho symptomům odbornou pomoc. Nejčastějším řešením je operační výkon v  postiženém 
kompartmentu, jehož cílem je obnovit původní anatomii při zachování normální funkce okolních orgánů. 
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Tradiční výkony využívající fasciální struktury pánevního dna jsou až u jedné třetiny operovaných žen neú-
spěšné. Za účelem snížení pravděpodobnosti recidivy mohou být u žen s rizikovými faktory použity implan-
táty vyrobené zpravidla z umělého materiálu. Jejich použití je v současné době na ústupu především kvůli 
možným komplikacím, které mohou způsobit. 

Chování sítí po jejich implantaci, které může vést ke komplikacím, lze hodnotit v  klinické praxi jen 
obtížně. V experimentálním prostředí je možné sledovat chování dlouhodobě a následně jej porovnat se sta-
vem operované oblasti a implantátů v závěru experimentu. Longitudinální sledování je možné u implan-
tátů zobrazitelných např. na magnetické rezonanci (MR) či výpočetní tomografií (CT). V  rámci výzkumu 
jsme provedli sérii studií využívajících implantáty z polyvinylidene flouridu obohaceného o železité částice. 
Implantáty byly umístěny jednak do břišní stěny krys, králíků a do rektovaginálního septa ovce. Obdobná 
sledování byla provedena také u pacientek, které podstoupily operační výkon pro sestup s použitím implan-
tátů ze stejného materiálu. 

Cílem prezentace je seznámit posluchače s průběhem a výsledky těchto studií. Experimentální studie na 
králících a u ovcí ukázala, že k zásadní změně tvaru a velikosti implantátu dochází krátce po jeho implanta-
ci, ještě předtím než dojde k integraci do okolní tkáně. V průběhu následujících týdnů a měsíců se velikost 
implantátu signifikantně nemění. Detailněji se na změny implantátů zaměřila studie na krysách, během 
níž byly pozorovány změny na úrovni jednotlivých pórů. Proces integrace sítě probíhal dynamicky a vedl 
k  redukci velikosti jednotlivých pórů, měl však minimální vliv na celkovou plochu implantátu. Klinické 
pozorování potvrdilo nálezy u experimentálních modelů. Efektivní plocha implantátu se mezi 6. týdnem 
a 8. měsícem od operace signifikantně nezměnila, rovněž nedošlo k zásadní změně jeho tvaru či uložení. 

ČESKÝ NÁRODNÍ REGISTR IMPLANTÁTŮ V UROGYNEKOLOGII

Šottner O., Horčička L., Vláčil J., Rittstein T., Kolařík D., Adamík Z., Feyereisl J., Halaška M., Huvar I., Krahulec P., Krofta L., 
Martan A., Mašata J., Zmrhal J.
Urogynekologická společnost ČR

Cíl: Cílem našeho registru je jakýsi „celorepublikový interní audit“ mapující nejen počty jednotlivých pro-
vedených implantací na poli léčby ženské močové inkontinence a sestupu pánevních orgánů, ale i  jejich 
výsledky v reálném životě včetně komplikací peroperačních, časných pooperačních, jakož i pozdních poope-
račních.
Východisko: Poslední léta přinesla obrovský rozmach rozličných implantátů v urogynekologii – zprvu ze-
jména v léčbě ženské močové inkontinence, posléze i prolapsu pánevních orgánů. Zavedení nových metod 
s sebou vždy nevyhnutelně přináší i nová rizika a nové komplikace, které nemohou být v plné míře postih-
nuty ani sebedokonaleji navrženými studiemi (RCT). Po významném otřesu na poli implantátů v léčbě se-
stupu pánevních orgánů, kterého jsme byli v posledních letech svědky, nabývají registry po celém světě nové 
argumenty pro svou existenci. 
Metodika: Kořeny českého registru 
sahají až k  roku 2004, kde se obje-
vují na půdě Urogynekologické spo-
lečnosti ČR první snahy o  zavedení 
národního registru implantátů v na-
šem oboru. V  letech 2007 až 2014 
byla data sbírána vždy jedenkrát 
ročně formou vyplněného formuláře 
za jednotlivé pracoviště či operatéra 
a zahrnovala souhrn všech implan-
tací provedených v průběhu jednoho 
kalendářního roku a  všech kompli-
kací pozorovaných v  průběhu roku 
souvisejících s  implantáty, byť by 
původní implantace byla provedena 
na jiném pracovišti či již v některých 
z předcházejících let.  
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V současné elektronické podobě registru jsou data sbírána on-line cestou webového rozhraní (www.uro-
gynekologie-registr.cz), a  to vždy s  ohledem na každou jednotlivou implantaci. Naším cílem je dosažení 
většího pokrytí provedených implantací a zejména lepší schopnost získávat informace o nastalých kompli-
kacích s vazbou na jednotlivé typy implantátů. 

Při zavedení elektronické formy registru jsme ke spolupráci pozvali všechny členy Urogynekologické spo-
lečnosti ČR, u kterých nám byla známa platná e-mailová adresa. Další operatéři ochotní spolupracovat s na-
ším registrem jsou vítáni a mohou se přihlásit skrze úvodní stránku registru.
Výsledky: V uzavřeném sedmiletém období 2007–2013 jsme zaregistrovali 19 138 implantátů – 15 152 bylo 
užito v léčbě ženské močové inkontinence, zatímco 3 986 bylo určeno k léčbě prolapsu pánevních orgánů. 
V současném elektronickém registru evidujeme k 15. říjnu 2017 již 6 097 implantací, 48 uživatelů se do re-
gistru aktivně přihlásilo a více než 30 lékařů data pravidelně do registru vkládá.

I když jsme si vědomi, že nepokrýváme všechny implantace provedené v České republice, domníváme se, 
že máme informaci o významném podílu. Naším cílem je další rozšiřování skupiny lékařů zadávajících do 
registru.
Závěr: Závěrem dlužno poznamenat, že v období posledních let jsme i přes vlnu deziluze, která se prohnala 
světem, v České republice nezaznamenali výrazný odklon od užívání implantátů v urogynekologii. Přes li-
mitace – které jsou vlastní všem registrům a které se zejména týkají nízké senzitivity na poli registrace kom-
plikací – se stále domníváme, že rozvoj národního registru má své opodstatnění. V neposlední řadě bychom 
chtěli jménem Urogynekologické společnosti ČR vyslovit velký dík všem, kteří nám svůj registr každoročně 
poskytují, a tím se významnou měrou podílejí na vzniku registru celorepublikového. 

POSTERY

OPERAČNÍ ŘEŠENÍ SESTUPU STŘEDNÍHO VAGINÁLNÍHO KOMPARTMENTU POMOCÍ BSC MESH 

Němec M., Ščerba M.
Gynekologicko-porodní oddělení, Nemocnice ve Frýdku-Místku, p. o.

Úvod: Urogenitální sestup (POP) postihuje velké procento žen. 11‒19 % ženské populace ve věku 80‒85 let 
podstoupí operaci pro POP či stresovou inkontinenci, zhruba 30 % operovaných žen podstoupí další operaci 
pro recidivu POP. Nejvyšší pravděpodobnost operace je mezi 70‒79 rokem života, následuje 60‒69 rok života
Cíl: Cílem naší práce je porovnat operační výsledky u žen, které podstoupily řešení POP implantací síťky 
BSC Mesh, s jinými operačními metodami pro POP a zjistit, jedná-li se o efektivní operační metodu k ře-
šení POP. 
Metodika: K operaci byly indikovány ženy se sestupem středního vaginálního kompartmentu, eventuál-
ně se současným sestupem předního, zadního či všech tří vaginálních kompartmentů.
Výsledky: Limitovány krátkým časovým sběrem dat a nevelkým souborem pacientek. Při první pooperační 
kontrole za 6 týdnů po operaci nebyl zaznamenán poševní sestup vyšší než G1 dle Badena-Walkera v jed-
nom či více kompartmentech. Všechny pacientky popisovaly spokojenost s výsledkem operace (vymizení 
bulgingu). Jednou došlo v pooperačním sledování k recidivě sestupu v předním kompartmentu s násled-
nou inzercí přední vaginální sítě a následně inzercí TOT. 
Komplikace: 1krát pooperační cystitis; 2krát bolesti v místě ukotvení do lig. sacrospinosum l. dx, které 
spontánně odezněly za 3 měsíce; 1krát hematom pod přední kolpotomií způsobující 4denní močovou re-
tenci s následnou spontánní resorpcí hematomu; 1krát neurologická léze v oblasti plexus sacralis l. sin 
způsobující dočasnou fekální inkontinenci a poruchu čití levého vnitřního stehna a levé části vulvy. 
Závěr: Krátkodobé výsledky ukazují, že se jedná o bezpečnou a efektivní metodu fixace symptomatického 
sestupu dvou a více vaginálních kompartmentů. Vhledem k minimálnímu množství implantovaného ma-
teriálu a absenci dyspareunií lze využít i u mladších pacientek při hysterektomii se současným sestupem 
středního poševního kompartmentu. Samozřejmostí je další dlouhodobé sledování pacientek a porovnání 
výsledků operace s jinými, vaginální apex fixujícími operacemi. 
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CO DOKÁŽE PROLAPS

Vašek P.,(1) Krhut J.,(2) Szabová O.,(1) Gärtner M.,(1) Novák O.(3)

(1)Gynekologicko-porodnická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava 
(2)Urologická klinika, Fakultní nemocnice Ostrava 
(3)Gynekologicko-porodnické oddělení, Nemocnice Nový Jičín

Cíl práce: Prezentovat kazuistiku kompletního prolapsu dělohy se vznikem močových kamenů v prolabova-
ném močovém měchýři.
Typ práce: Kazuistika.
Vlastní pozorování: 70letá pacientka byla vyšetřena v urogynekologické ambulanci pro inkontinenci moči 
a kompletní prolaps dělohy stage IV dle POP-Q, který nebyl reponibilní. Pacientka indikována k operační-
mu řešení. Vzhledem k úrazu pacientka operaci ruší a po 15 měsících je hospitalizována na urologickém 
oddělení pro obtížné močení, hematurii a odchod kamenů močovou trubicí. Byla diagnostikována subve-
zikální obstrukce močových cest s akutním renálním selháním na podkladě oboustranné hydronefrózy III. 
stupně s redukcí parenchymu ledvin. Proto zajištěna drenáž močových cest založením oboustranné punkč-
ní nefrostomie s následnou úpravou renálních funkcí. V objemném kýlním vaku velikosti dětské hlavičky 
byl zobrazovacími metodami (UZ, MR) prokázán prolabující nehomogenní tumor s endofyty a močový mě-
chýř s litiázou. Byla indikována vaginální hysterektomie s totální kolpektomií a kolpokleizou dle Kahra. 
Peroperačně po otevření kýlního vaku byla odstraněná nezvětšená děloha a vizualizován tuhý nepohyblivý 
tumor velikosti 10 cm v průměru, fixován k přední poševní stěně. Při preparaci tumoru došlo k arteficiální-
mu poranění močového měchýře, ze kterého vytéká pyurická moč. Perforace stěny močového měchýře byla 
ošetřena suturou a primární operace ukončena v rozsahu vaginální hysterektomie s parciální kolpektomií. 
Dokončení exstirpace tumoru bylo naplánováno v druhé době v režii urologů. Šestnáctý den po primární 
operaci byla provedena otevřená cystotomie a z močového měchýře odstraněny drobné konkrementy o cel-
kové hmotnosti cca 80‒100 g. Drenáž močových cest byla zajištěna oboustrannou nefrostomií a epicystosto-
mií s minimální kapacitou močového měchýře 30‒40 ml.
Závěr: Urolitiáza patří k vážným urologickým onemocněním, které v kombinaci s infekcí močových cest 
ohrožují funkce ledvin. Konkrementy v močovém měchýři tvoří 5 % veškeré urolitiázy a vznikají většinou 
primární tvorbou v močovém měchýři. Nejčastější příčinou je stáza moči při infravezikální obstrukci nebo 
neurogenních poruchách evakuace měchýře. V  popředí klinické symptomatologie jsou obtíže cystického 
charakteru a hematurie, zejména po námaze, chůzi a pohybu, často provázená pyurií různé intenzity. Vel-
ké odlitkové konkrementy nemusí činit větší obtíže a projeví se až známkami urémie při protrahovaném 
útlaku ústí ureterů v měchýři. Menší konkrementy z močového měchýře lze odstranit transuretrálně endo-
resektorem, větší litiázu je nutno drtit kontaktní litotrypsí a úlomky vypláchnout. Za velké konkrementy 
jsou považovány kameny nad 3 cm v průměru a jejich odstranění je doporučeno transvezikální cystotomií 
ze suprapubického přístupu.

Prezentovaná kazuistika demonstruje následek symptomatického prolapsu pánevních orgánů a kom-
binaci dalších faktorů, jejichž diagnostika a  eliminace výrazně ovlivňují konečné důsledky tohoto  
onemocnění.

CO VÍME O PÁSKÁCH?

Vláčil J., Šottner O., Lincová M., Halaška M., Zikán M.
Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Nemocnice Na Bulovce

Cíl: Analýza dostupné evidence užití různého spektra páskových metod v léčbě stresové inkontinence.
Východisko: Užití suburetrálních páskových metod různé velikosti, trajektorie i  místa ukotvení se stalo 
v minulých letech zlatým standardem léčby inkontinence stresového typu. Jsou však všechny typy pásek 
rovnocenné a jaký směr vývoje nám naznačují současná data?
Metodika: Provedli jsme systematickou literární rešerši různých studií a  metaanalýz týkajících se užití 
páskových metod při řešení inkontinence stresového typu.
Výsledky: Jeden z nejvýznamnějších přehledů autorů Fusca a Abdela-Fataha potvrzuje svrchovanost pásko-
vých metod nad Burchovou kolpopexí. Při porovnání trajektorií pásky ukazuje vyšší subjektivní i objektivní 
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účinnost retropubického přístupu při větším riziku komplikací a poruch vyprazdňování. Účinnost při vedení 
inside-out nebo outside-in je stejná, avšak nižší riziko perforace pochvy je při technice inside-out.
Mostafova metaanalýza nenašla signifikantní rozdíly mezi minipáskou a  standartní páskovou metodou 
s výjimkou TVT-S. Agur ve své práci nenašel rozdíly jak subjektivní, tak ani objektivní mezi transobturá-
torovou a retropubickou trajektorií pásky. Boyers vyzdvihuje cost efektivnost užití minipásky v porovnání 
s transobturátorovým přístupem při jejich stejných účincích.
Závěry: Cílem této práce je shrnutí soudobých poznatků léčby stresové inkontinence páskovou metodou. 
Mnoho studií sleduje různé parametry ať už subjektivní, nebo objektivní. V  rukou zkušeného operatéra 
může i páska s obecně méně příznivými výsledky působit excelentně. Teprve budoucnost ukáže, jak tomu 
doopravdy bylo.

VLIV IMPLANTACE SUBURETRÁLNÍ PÁSKY NA OBTÍŽE V INTIMNÍM ŽIVOTĚ 

Holcmanová R., Hensel G., Mňuková V, Němcová I., Homola P., Košťál M. 
Porodnicko-gynekologická klinika, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. 
Fakulta zdravotnických studií, Univerzita Pardubice 

Úvod: Stresová inkontinence moči (SUI) je problémem u věkově široké skupiny žen, z nichž většina je stále 
sexuálně aktivních. Implantace tahuprosté polypropylenové suburetrální pásky je nadále nejpoužívanější 
minimálně invazní metoda léčby SUI. Jde však o cizorodý materiál voperovaný pod střední třetinu uretry 
v těsné blízkosti pochvy, a může tak ovlivňovat komfort v intimním životě či být příčinou vzniku nových 
potíží. 
Cíl studie: Cílem studie bylo zjistit vliv implantace suburetrální pásky na případné obtíže v intimním živo-
tě, a to zejména vaginální dyskomfort, ovlivnění sexuálního života z důvodu inkontinence, bolesti a únik 
moči při pohlavním styku. 
Typ studie: Prospektivní klinická studie. 
Metodika: Do probíhající klinické studie byly od února 2016 do června 2017 zařazeny pacientky s urodyna-
micky prokázanou SUI, které v tomto období podstoupily na naší klinice implantaci suburetrální pásky. Do 
výběru nebyly zařazeny ženy s přidruženou operací, stavem po operaci pro inkontinenci nebo s prodělanou 
operací na přední stěně poševní. Těmto kritériím v uvedeném časovém rozmezí odpovídalo 113 pacientek, 
studie se jich zúčastnilo 90. Osmi pacientkám byla zavedena retropubická páska a 82 transobturatorní (out-
side-in). Pacientky vyplnily dotazník ICIQ-FLUTSsex před operací a 3 měsíce po operaci. Ke zhodnocení vý-
sledků byl použit dvouvýběrový párový t-test. Studie obdržela souhlas etické komise a všechny pacientky 
podepsaly informovaný souhlas. 
Výsledky: Pooperačně se celkové skóre dotazníku snižuje na statisticky vysoce významné úrovni, co se týče 
otázek dyskomfortu z důvodu suchosti pochvy, úniku moči při pohlavním styku a narušení sexuálního živo-
ta z důvodu inkontinence, a na statistiky významné úrovni, co se týče dyspareunie. Implantace suburetrální 
pásky tedy nevedla k nárůstu počtu pacien-
tek uvádějících obtíže v  intimním životě. 
Jen 6 pacientek uvedlo nově vznik bolestí při 
styku. Nebyl prokázán rozdíl v horším skóre 
dotazníku mezi pacientkami s  retropubic-
kou a transobturatorní páskou. 
Závěr: Implantace suburetrální pásky ne-
vede ke zhoršení stávajících intimních 
obtíží. Naopak byl dokonce prokázán pozi-
tivní efekt operace, co se týče vaginálního 
dyskomfortu, dyspareunie, úniku moči při 
pohlavním styku a narušení sexuálního ži-
vota z důvodu inkontinence. Významný vliv 
má jistě i menší psychická tenze pacientek 
z  důvodu vymizení obavy o  nechtěný únik 
moči. De-novo dyspareunii jsme zjistili jen 
u 7 % pacientek.
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OZONOTERAPIE V PÉČI O ŽENY S INKONTINENCÍ

Drutsa I., Korkh L.
Klinika Moje rodina, s.r.o., Černivci, Ukrajina, Dao Gyn s.r.o., Sokolov

Úvod: Četnost výskytu močové inkontinence celkově v ženské populaci dle ICS (International Continence 
Society) kolísá v rozmezí 20‒25 %. Samovolný únik moči je nesmírně závažný problém zatěžující pacientku 
z hlediska hygienického i zdravotního, negativně působí na psychiku, snižuje pracovní výkonnost i kvalitu 
života celkem.
Konzervativní terapie zahrnuje posilování pánevního svalstva, fyzioterapii, farmakoterapii. K operačnímu 
řešení inkontinence se obvykle přistupuje, pokud konzervativní léčení není účinné.
Ve všech etapách léčení močové inkontinence doporučujeme mimo tradičních léčebných metod používání 
ozonoterapie. Pod vlivem ozonu se v  organismu ničí patologické bakterie, viry, houby a  vylučují se toxi-
ny. Ozon má na člověka imunomodulační, protizánětlivý, antibakteriální, antistresový účinek. Podobného 
komplexního působení na organismus nemůže být dosaženo s pomocí přírodních nebo syntetických léčiv. 
Proto v poslední době ozonoterapie nabývá popularity i v péči o pacientky s močovou inkontinencí.
Závěr: Vzhledem k důležitosti návaznosti všech etap v komplexní péči o ženy s inkontinencí považujeme 
ozonoterapii za důležitou součást této péče, zejména v etapě pooperační rehabilitace, prevence komplika-
cí ve snaze docílit dlouhodobých pozitivních výsledků a návratu ženy k plnohodnotnému životu v každém 
věku.
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VESICARE 5 mg, VESICARE 10 mg – zkrácená informace o přípravku
Léková forma a složení: Potahované tablety 5 mg, resp. 10 mg solifenacini succinas. Terapeutické indikace: Symptomatická léčba urgentní inkontinence a/nebo zvýšené frekvence močení a naléhavosti močení u pacientů s hyperaktivním 
močovým měchýřem. Dávkování a způsob podávání: 5 mg jednou denně, v případě potřeby až 10 mg jednou denně. Užívá se perorálně, polyká se celá tableta a zapíjí tekutinou. Může se užívat s jídlem i bez něj. Pediatrická populace: Není určen 
pro podávání dětem. Kontraindikace: močová retence, závažné gastrointestinální poruchy (vč. toxického megakolon), myasthenia gravis, glaukom s úzkým úhlem, přecitlivělost na léčivou látku nebo pomocnou látku v přípravku, hemodialýza, 
závažné poškození jater, současná léčba silným inhibitorem CYP3A4 (např. ketokonazolem) u závažného poškození ledvin nebo středně závažného poškození jater. Zvláštní upozornění a opatření pro použití: Před léčbou zvážit jiné možné 
příčiny častého močení (srdeční selhání, onemocnění ledvin). Pokud je přítomna močová infekce, je nutno zahájit léčbu vhodnými antibiotiky. S opatrností u: klinicky významné obstrukce močových cest s rizikem vzniku retence moči; u poruch 
gastrointestinálního traktu obstrukčního typu; rizika snížené motility gastrointestinálního traktu; u závažného poškození ledvin (CKr ≤ 30 ml/min) dávka ≤ 5 mg denně; u středně závažného poškození jater (Child-Pughovo skóre 7 až 9) dávka ≤ 5 mg 
denně; při současné léčbě silným inhibitorem CYP3A4 (např. ketokonazol) ; u hiátové hernie nebo gastroesofageálního refluxu a terapie léky, které mohou vyvolat nebo zhoršit zánět jícnu (bisfosfonáty); u vegetativní neuropatie. Při předcházejícím 
výskytu syndromu dlouhého QT intervalu a hypokalemie pozorováno prodloužení QT intervalu a torsade de pointes. U pacientů s neurogenními příčinami zvýšené aktivity detrusoru nebyla bezpečnost a účinnost stanovena. Neužívat při intoleranci 
galaktosy, deficitu laktázy, malabsorpci glukosy/galaktosy. Při angioedému, obstrukci dýchacích cest a anafylaktickém šoku okamžitě ukončit podávání a zavést příslušnou léčbu a/nebo jiná opatření. Plného účinku přípravku Vesicare lze dosáhnout 
nejdříve po 4 týdnech léčby. Interakce: Současné podávání s anticholinergiky může zesílit účinek i nežádoucí účinky. Mezi ukončením terapie a zahájením jiné anticholinergní terapie nutná přestávka asi 1 týden. Účinek může být snížen současným 
podáváním cholinergních agonistů. Solifenacin může snížit účinek léčiv stimulujících gastrointestinální trakt (metoklopramid, cisaprid). Změny farmakokinetiky se silnými inhibitory CYP3A4. Fertilita, těhotenství a kojení: K dispozici žádné údaje. 
Při předepisování těhotným nutno postupovat opatrně. Během kojení je třeba se užívání vyhnout. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje: Může způsobit rozmazané vidění, méně často i ospalost a únavu. Nežádoucí účinky: Anticholinergní, 
mírné až střední intenzity, výskyt závisí na dávce. Nejčastěji hlášený nežádoucí účinek je sucho v ústech. Objevilo se u 11% pacientů s 5 mg denně, u 22% pacientů s 10 mg denně a u 4% pacientů na placebu. Intenzita tohoto účinku obecně nízká, 
jen příležitostně vedla k vysazení léčiva. Celkově byla compliance velmi vysoká (přibližně 99%) a přibližně 90% pacientů dokončilo celou studii trvající 12 týdnů. Četnost nežádoucích účinků je definována následovně: velmi časté (≥1/10); časté 
(≥1/100 až <1/10); méně časté (≥1/1000 až <1/100); vzácné (≥1/10000 až <1/1000); velmi vzácné (<1/10000); není známo (z dostupných údajů nelze stanovit). Infekce a infestace: méně časté: infekce močových cest, cystitis. Poruchy imunitního 
systému: není známo: anafylaktická reakce*. Poruchy metabolismu a výživy: není známo: snížená chuť k jídlu*, hyperkalémie*. Psychiatrické poruchy: velmi vzácné: halucinace*, stavy zmatenosti*; není známo: delirium*. Poruchy nervového systému: 
méně časté: somnolence, dysgeuzie; vzácné: závratě*, bolesti hlavy*. Oční poruchy: časté: rozmazané vidění; méně časté: suchost očí; není známo: glaukom*. Srdeční poruchy: není známo: torsade de pointes*, prodloužení QT elektrokardiogramu*, 
fibrilace síní*, palpitace*, tachykardie*. Respirační, hrudní a mediastinální poruchy: méně časté: suchost v nose; není známo: dysfonie. Gastrointestinální poruchy: velmi časté: suchá ústa; časté: zácpa, nevolnost, dyspepsie, bolest břicha; méně časté: 
choroby spojené s gastroesofageálním refluxem, suché hrdlo; vzácné: obstrukce tračníku, zaklíněná stolice, zvracení*; není známo: ileus*,  břišní diskomfort*. Hepatální a hepatobiliární poruchy: není známo: jaterní porucha*, funkční 
jaterní test abnormální*. Poruchy kůže a podkoží: méně časté: suchá kůže; vzácné: pruritus*, vyrážka*; velmi vzácné: erythema multiforma*, kopřivka*, angioedém*; není známo: exfoliativní dermatitida*. Poruchy svalové a kosterní soustavy a 
pojivové tkáně: není známo: svalová slabost *. Poruchy ledvin a močových cest: méně časté: obtížné močení; vzácné: retence moči ; není známo: porucha funkce ledvin.* Celkové poruchy a reakce v místě aplikace: méně časté: únava, periferní 
otoky (* zaznamenáno po uvedení přípravku na trh). Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pra-
covníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv; Šrobárova 48; 100 41 Praha 10; webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Doba použitelnosti: 3 roky, po otevření 6 měsíců. Zvláštní 
opatření pro uchovávání: Žádné zvláštní podmínky. Držitel rozhodnutí o registraci: Astellas Pharma s.r.o., Sokolovská 100/94, 186 00, Praha 8, ČR. Registrační číslo(a): 5 mg: 73/066/05-C; 10 mg: 73/067/05-C. Datum revize textu: 11/2013. 
Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis. Přípravek je hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Před předepsáním se seznamte s úplnou informací o přípravku: www.sukl.cz
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