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INKONTINENCIA MOČU – SÚČASNÉ
DIAGNOSTICKÉ A LIEČEBNÉ POSTUPY
Marián Hladík, Milan Blaško, Ján Hoffmann, Peter Kertes
Urologická klinika LF UK a FNsP, Nemocnica akad. L. Dérera, Bratislava
Inkontinencia moču je závažný ekonomický, sociálny a medicínsky problém. Priemerná prevalencia na Slovensku dosahuje 25 %. Náklady na
liečbu stúpajú. V USA prevyšujú náklady na liečbu súčet výdavkov na kardiochirurgickú a dialyzačnú liečbu. Prevalencia inkontinencie moču
s vekom stúpa. Príčina vzniku je multifaktoriálna. Predispozičnými faktormi sú pohlavie, pozitívna rodinná anamnéza, obezita, hormonálny
profil, gynekologická anamnéza, počet pôrodov a iné. V súčasnosti je možná konzervatívna liečba každého typu inkontinencie moču. Pri
stresovej inkontinencii moču sa využívajú hlavne minimálne invazívne chirurgické techniky. Publikácia sa zaoberá prevalenciou, etiológiou,
klasifikáciou, diagnostikou a liečbou inkontinencie moču.
Kľúčové slová: inkontinencia moču, urgentná a stresová inkontinencia moču, urodynamika, TVT-O.
URINARY INCONTINENCE – CURRENT DIAGNOSTICS AND THERAPEUTIC PROCEDURES
Urinary incontinence is a serious economical, social and medical problem. The percentage of occurrance in Slovakia reaches 25%. The cost
of treatment is ever increasing, currently surpassing costs required for cardio-surgical treatments and kidney dialysis. Prevalence of urinary
incontinence increases with age and it\‘s ethiology is multifactorial. Predispositional factors include sex, positive family history, obesity, hormonal profile, gynecological history, number of conceived births, as well as other factors. At present, a conservative treatment is available for
all types of urinary incontinence. Minimally invasive surgical techniques are mainly used for treatment of stress induced urinary incontinence.
The following article focuses on prevalence, ethiology, classification, diagnosis, and treatment of urinary incontinence.
Key words: urinary incontinence, urgent and stress induced urinary incontinence, urodynamics, TVT-O.
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Úvod, definícia a prevalencia
Inkontinencia moču predstavuje závažný ekonomický, sociálny a medicínsky problém. Kvôli nepriaznivému
sociálnemu efektu tohto ochorenia sa veľa pacientok trápi, pociťuje hanbu, váha pripustiť, že je to pre nich problém
a snaží sa inkontinenciu zatajiť, resp. neskoro vyhľadá
pomoc lekára (1, 2). Podieľa sa na tom aj nízka informovanosť o možnostiach liečby. Inkontinencia moču vedie
často k depresii (3). Bez ohľadu na to, akú vekovú skupinu
žien postihuje, má negatívny vplyv na ich sebavedomie
a psychickú pohodu.
Podľa Medzinárodnej spoločnosti pre kontinenciu (ICS) sa dnes inkontinencia moču definuje ako
symptóm akéhokoľvek mimovoľného úniku moču (4).
Pôvodne sa podľa ICS definovala inkontinencia moču
ako stav nedobrovoľného úniku moču, ktorý predstavuje pre pacienta spoločenský a hygienický problém,
a je objektívne dokázateľný (ICS, 1986).
Prevalencia inkontinencie moču sa zvyšuje zo stúpajúcim vekom. Priemerná prevalencia na Slovensku
v roku 2001 bola 25 %. Najnižší výskyt bol vo vekovej
skupine 30 – 39 rokov (23,3 %) a najvyšší v skupine
žien starších ako 80 rokov (55,6 %) (5). Stúpa podiel
žien s urgentnou a zmiešanou inkontinenciou, naopak
výskyt stresovej inkontinencie klesá. Ženy so zmiešanou a urgentnou inkontinenciou moču udávajú horšiu
kvalitu života ako ženy so stresovou inkontinenciou
moču. Lekársku pomoc vyhľadá len 6 % z nich (6).
Významné sú aj ekonomické dôsledky. Náklady
na liečbu dosiahli v USA v roku 1984 8,2 mld. USD (7),
v roku 1993 16,4 mld. USD (8) a v roku 1995 až 26,3
mld. USD (9). Náklady prevyšujú súčet výdavkov na
kardiochirurgickú a dialyzačnú liečbu v USA.
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Etiológia a rizikové faktory
inkontinencie moču u žien
Príčina vzniku inkontinencie moču je multifaktoriálna. Predispozičnými faktormi inkontinencie
moču sú vek, rodinná predispozícia a pohlavie.
Významným rizikovým faktorom je aj počet pôrodov.
Počas tehotenstva sa stresová inkontinencia moču
vyskytuje u 8 – 85 % žien, po pôrode sa u väčšiny žien upraví. Ženy, ktoré počas tehotenstva trpeli
inkontinenciou moču, majú významne vyšší výskyt
inkontinencie moču po piatich a viac rokoch po vaginálnom pôrode ako ženy, u ktorých sa inkontinencia
počas tehostenstva nepozorovala. Ako rizikové sa
hodnotia aj operácie malej panvy a rádioterapia.
Obezita je tiež dokázaným rizikovým faktorom
vzniku stresovej inkontinencie moču. Obezita zvyšuje intraabdominálny a intravezikálny tlak, depozity
tukového tkaniva tlačia, naťahujú a oslabujú štruktúry panvového dna. Ženy so stresovou inkontinenciou
moču majú často vyššiu telesnú hmotnosť a v anamnéze viac pôrodov ako kontinentné ženy (10).
Stresová inkontinencia moču sa u obéznych žien
vyskytuje 4,2-krát častejšie, urgentná inkontinencia
moču 2,2-krát častejšie. Na vzniku inkontinencie
moču sa môžu podieľať aj ochorenia panvového dna,
napr. prolaps panvových orgánov (11).
Rizikovými faktormi sú aj ochorenia priedušiek
a pľúc, ktoré prostredníctvom kašľa zvyšujú intraabdominálny a intravezikálny tlak.
U žien fajčiarok sa vyskytuje inkontinencia moču
2,3-krát častejšie ako u nefajčiarok.
Niektoré lieky a drogy (diuretiká, alkohol, ACE
inhibítory, narkotiká, psychotropné látky a i.) sa môžu

svojimi vedľajšími nežiaducimi účinkami podieľať na
poruchách kontinencie moču.
Klasifikácia inkontinencie moču
Existuje viacero klasifikačných systémov. Klasifi
kácia založená na symptómoch podľa Medzinárodnej
spoločnosti pre kontinenciu:
1. urgentná,
2. stresová,
3. zmiešaná,
4. iné.
Je možné aj rozdelenie inkontinencie moču na:
1. uretrálnu (urgentná, stresová, zmiešaná, reflexná a inkontinencia z pretekania),
2. extrauretrálnu (nejedná sa v pravom zmysle
slova o inkontinenciu moču, ale o jeho kontinuálne odtekanie patologickou cestou, napr. pri
veziko-vaginálnej fistule).
Urgentná inkontinencia moču sa definuje ako
symptóm mimovoľného úniku moču združeného
s predchádzajúcim nutkaním na močenie (4). Často
je urgentná inkontinencia moču spojená s hyperaktivitou detrúzora. Táto sa v prípade známej neurologickej príčiny nazýva detrúzorová hyperreflexia,
ak táto príčina nie je známa, nazýva sa detrúzorová
instabilita (12).
K príčinám urgentnej inkontinencie moču zaraďujeme:
1. lézie centrálneho nervového systému (náhla cievna mozgová príhoda, poranenia miechy a i.),
2. demyelinizačné ochorenia (sclerosis multiplex),
3. lokálne dráždivé faktory (infekt dolných močových
ciest, cystolitiáza a nádory močového mechúra).
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Stresová inkontinencia moču sa definuje ako
mimovoľný únik moču počas námahy alebo cvičenia,
alebo počas kýchania alebo kašľania (4). K úniku moču
dochádza pri zvýšení intraabdominálneho tlaku. Táto
inkontinencia vzniká, keď vzostup intravezikálneho tlaku prekoná mechanizmus uzáveru močového mechúra
(13). Vzniká to v dôsledku špecifického poškodenia svalov, fascií a nervov panvového dna pri operáciách v malej panve, pri pôrodoch, pričom vyprázdňovacia funkcia
močového mechúra je normálna.
Podľa stupňa závažnosti sa stresová inkontinencia moču delí na 3 stupne: I. stupeň: únik moču
po kvapkách pri náhlom výraznom zvýšení vnútrobrušného tlaku (kašeľ, kýchnutie, smiech, skákanie, dvíhanie
ťažkých bremien), II. stupeň: únik moču pri minimálnom
až miernom zvýšení vnútrobrušného tlaku (beh, chôdza,
vstávanie, ľahká fyzická práca, kašeľ), III. stupeň: stály
únik moču bez výrazného vzťahu k fyzickej aktivite (pri
minimálnom vzostupe vnútrobrušného tlaku).
Zmiešaná inkontinencia moču je kombináciou
urgentnej a stresovej inkontinencie moču. Častejšie sa
vyskytuje u starších osôb. Často je jeden zo symptómov
viac obťažujúci ako druhý. Liečba je komplexná a niekedy problematická.
Inkontinencia moču z pretekania (paradoxná
ischiúria) je únik moču následkom preplnenia močového mechúra. Prejavuje sa častým alebo nepretržitým
únikom moču. Môže byť spôsobená hypokontraktilným
detrúzorom alebo obštrukciou výtoku z močového mechúra, napr. pri hyperplázii prostaty u mužov.
Diagnostika inkontinencie moču u žien
Ak má pacientka inkontinenciu moču, treba najprv urobiť základné a v druhej fáze špecializované
vyšetrenia. Cieľom vyšetrení je:
1. potvrdiť prítomnosť inkontinencie moču,
2. identifikovať príčiny, ktoré vedú k inkontinencii moču,
3. určiť typ inkontinencie moču,
4. identifikovať pacientov, ktorí vyžadujú ďalšie vyšetrenia predtým, ako sa určí liečba.
Súčasťou základného vyšetrenia je klinické vyšetrenie, určenie postmikčného rezídua, laboratórne
vyšetrenie moču a krvi.
Klinické vyšetrenie je prvým, ale aj najdôležitejším krokom v diagnostike. Sem zaraďujeme: anamnézu, fyzikálne vyšetrenie, gynekologické vyšetrenie, denník močenia, dotazníky a testy.
Dôkladná anamnéza umožní kategorizovať
a kvantifikovať inkontinenciu moču a jej vplyv na
kvalitu života pacientky. Musí obsahovať:
1. detailné vyšetrenie symptómov a okolností inkontinencie moču ako napr. trvanie, charakter,
frekvenciu močenia, nočné močenie a i.,
2. podrobnú gynekologickú anamnézu,
3. liekovú anamnézu,
4. neurologické symptómy a ochorenia,
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5. predošlú chirurgickú, urologickú, gynekologickú, traumatologickú alebo inú liečbu,
6. sociálnu anamnézu.
Denník močenia je dôležitou súčasťou každého diagnostického postupu. Obsahuje 24-hodinový
záznam času mikcií, záznam každej epizódy urgencie
alebo úniku moču, ako aj záznam o objeme jednotlivých porcií moču.
Testy na inkontinenciu moču slúžia na objektívne potvrdenie úniku moču a stanovenie jeho intenzity. Zaraďujeme sem Marshalov test, Froewisov
test, Boneyho test, Q tip test, PAD test a iné.
Meranie postmikčného rezídua je najpresnejšie buď suprapubickou sonografiou alebo vycievkovaním močového mechúra (14).
Z laboratórnych vyšetrení je dôležité vyšetrenie
močového sedimentu a kultivácie moču. Z biochemických parametrov je to vyšetrenie kreatinínu, urey,
glykémie a hormonálneho profilu.
Špecializované vyšetrenia sú nutné u pacientok,
u ktorých nebola úspešná liečba po základných vyšetreniach, alebo sa jedná o pacientky s komplikovanou anamnézou. Cieľom týchto vyšetrení je identifikovať špecifické príčiny a typ inkontinencie moču,
odhaliť funkčné, anatomické alebo neurologické lézie, získať špecifické informácie pre voľbu optimálnej
liečby. Indikáciami sú neistá diagnóza, zvažovanie
operačnej liečby, hematúria, recidivujúce uroinfekty
a ďalšie. Medzi špecializované vyšetrenia zaraďujeme zobrazovacie, endoskopické a urodynamické
metódy. K zobrazovacím metódam zaraďujeme ultrazvukové vyšetrenie dolných a horných močových
ciest a rádiodiagnostické vyšetrenia (urografia, prípadne cystografia). V prípade hematúrie treba urobiť
cystoskopické vyšetrenie.
Urodynamické vyšetrenie na základe zistenia
hodnôt tlaku v močovom mechúri a v močovej rúre
počas plnenia a vyprázdňovania močového mechúra, zistenia parametrov prietoku moču a hodnôt
elektrických potenciálov pri elektromyografii zvieračov, nám pomôže posúdiť anatomický a funkčný
stav močového mechúra. Je to súbor vyšetrení
ako uroflowmetria, dvojkanálová cystometria, profilometria, ale aj modernejšia videourodynamika,
čo je kombinácia urodynamiky so skiaskopiou.
Výsledky klinického a urodynamického vyšetrenia
však majú relatívne nízku úroveň vzájomnej korelácie (68 – 80 % v prípade čistej stresovej inkontinencie moču a 25 – 51 % v prípade urgentnej inkontinencie moču). Hoci urodynamické vyšetrenie
poskytuje informácie o anatomických a funkčných
parametroch dolných močových ciest, cystometria
v mnohých situáciach nie je nevyhnutná, a to nielen
pre nepresnosť, ale aj pre možný negatívny zážitok
pacientky z vyšetrenia, a tým možné odmietnutie
ďalšej liečby (15).

Liečba inkontinencie moču
Liečbu inkontinencie moču rozdeľujeme do 3
skupín: 1. behaviorálna (režimová liečba), 2. farmakologická, 3. chirurgická. Voľba liečebnej metódy
závisí od typu a stupňa inkontinencie moču, od veku
a celkového stavu pacientky.
Behaviorálna liečba
Je to úprava životosprávy a posilňovanie
panvového dna. Prvou voľbou liečby by mala
byť vždy najmenej invazívna liečba s najmenšími vedľajšími účinkami. Pre niektoré pacientky
práve režimové techniky spĺňajú tieto kritéria.
Tieto techniky neobmedzujú budúce chirurgické
možnosti liečby stresovej inkontinencie moču.
Zaraďujeme sem:
1. ovplyvnenie toaletných zvyklostí – plánované
močenie,
2. úpravu životného štýlu – redukcia telesnej hmotnosti, ukončenie fajčenia, racionálne obmedzenie príjmu tekutín,
3. rehabilitáciu svalov panvového dna – indikované u žien so stresovou inkontinenciou moču,
Kegelové cvičenia. Cieľom je upraviť oporu
močovej rúry a zvýšiť uretrálnu rezistenciu.
Účinnosť cvičenia závisí najmä od intenzity
a systematickosti cvičenia. Frekvencia epizód
úniku moču sa znižuje o 54 – 72 %. Patrí sem:
–	tréning s vaginálnym závažím – indikované
pre ženy v premenopauzálnom období so
stresovou inkontinenciou moču (16),
–	elektrická stimulácia panvového dna – indikovaná pri stresovej, urgentnej aj zmiešanej
inkontinencii moču (17).
Behaviorálna liečba má najväčší úspech u pacientok s miernym stupňom inkontinencie moču.
Najväčším problémom konzervatívnej liečby je pomalá úprava inkontinencie moču a nízka prispôsobivosť zo strany pacientok.
Farmakologická liečba
Farmakologická liečba pomáha zmierňovať
symptómy inkontinencie moču, ale iba výnimočne
odstraňuje príznaky ochorenia. Je najefektívnejšia
u pacientok s urgentnou inkontinenciou moču a najmenej úspešná pri totálnej inkontinencii. Na liečbu
sa používajú nasledujúce skupiny liekov:
– anticholinergiká – zväčšujú kapacitu močového
mechúra a tlmia kontraktilitu močového mechúra. Sú liekom prvej voľby u pacientok s detrúzorovou instabilitou. Zaraďujeme sem nasledujúce
lieky: Oxybutinin chlorid, Propiverin hydrochlorid, Propantheline bromide, Tolterodine taltrate,
Imipramine, Solifenacine, Darifenacine a ďalšie.
Všetky sú kontraindikované u pacientok s glaukómom a majú množstvo nežiaducich účinkov
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ako napr. sucho v ústach, obstipáciu, tachykardiu, retenciu moču a iné.
– Sympatomimetiká – alfa adrenergiká majú účinok na vnútorný sfinkter uretry ako napr. phenylpropanolamine, metaraminol, používajú sa
u žien so stresovou inkontinenciou moču, ktoré
sú nevhodné na iný spôsob liečby.
–	 Estrogény – zlepšujú vlastnosti sliznice močovej rúry pôsobením na regionálnu vaskularizáciu.
Ich dlhodobé používanie nesie so sebou riziko
kardiovaskulárnych ochorení, karcinómu prsníka
a maternice, trombózy a ochorení pečene pri dlhodobom užívaní. Sú indikované v postmenopauzálnom období, ale len na krátkodobú liečbu.
– Tricyklické antidepresíva – duloxetin. Duloxetin
je inhibítor spätného vychytávania noradrenalínu a serotonínu, tým že spôsobuje zvýšenú
synaptickú koncentráciu oboch týchto mediátorov v Onufovom jadre. Duloxetin odporúča
Medzinárodná konzultácia o inkontinencii ICI
2004 ako metódu prvej voľby v medikamentóznej
liečbe stresovej inkontinencie moču u žien (18).
Chirurgická liečba
Rozhodnutie o indikácii chirurgickej liečby sa má
urobiť po dôkladnom vyšetrení pacientky. Ako liečba
prvej voľby môže byť iba u žien s čistou stresovou
inkontinenciou moču, ktoré nie sú vhodné na konzervatívnu liečbu. Spôsoby operačnej liečby stresovej
inkontinencie moču sú nasledovné:
1. Kolposuspenzia – cieľom operácie je zlepšenie
podpory sfinkterickej jednotky bez vytvorenia
obštrukcie pri hypermobilite uretry. Pri kolposuspenzii podľa Burcha sa nadvihuje vaginálna stena laterálne od hrdla močového mechúra a uretry
pomocou stehov ku Cooperovmu ileopektineálnemu ligamentu. Krátkodobá úspešnosť tejto
metódy je 81 – 95 %. Valanský a spol. (19) udávajú 70 % kontinentných žien po piatich rokoch
od operácie. Celkový výskyt komplikácii je cca
20 % (infekcia rany, retencia moču, urgentné
močenie). Burchova kolposuspenzia je stále považovaná za „zlatý štandard“ chirurgickej liečby
stresovej inkontinencie moču.
2. Ihlové operácie – transvaginálne operácie využívajú vaginálnu preparáciu a malý suprapubický rez na nadvihnutie hrdla močového mechúra.
V súčasnosti sa pokladajú za obsolentné.
3. Slingové operácie – sa odporúčajú u žien s inkontinenciou moču v dôsledku ISD, či už s alebo
bez koexistujúcej hypermobility uretry. V týchto
prípadoch sú považované za liečbu prvej línie (20).
ISD sa lieči vložením suburetrálnej slučky, ktorá je
z autológneho alebo heterológneho materiálu, pod
uretrovezikálne spojenie a jej ukotvením k abdominálnym alebo retropubickým štruktúram.
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4. Injekčné metódy – ide o injikovanie látky do periuretrálneho priestoru. Indikáciou sú pacientky
so stresovou inkontinenciou moču. Používajú
sa látky organické (autológny tuk, hovädzí kolagén, kopolymér kyseliny hyaluronovej) alebo
biokompatibilné, syntetické (silikónové mikročiastočky, teflónová pasta, karbónové zrniečka).
Krátkodobá úspešnosť je 40 – 86 %, pri dlhodobom sledovaní úspešnosť klesá. Výhodou tohto
výkonu je minimálna invazivita a ambulantný
charakter. Nevýhodou je častá nutnosť opakovaných zákrokov pre ich krátkodobý efekt (21).
5. Suburetrálna páska – začiatkom 90. rokov bola
popísaná nová operačná technika tzv. Tensionfree Vaginal Tape (TVT) (Ulmsten a kol., 1996).
Je to polypropylénová páska. Ide o minimálne
invazívnu operačnú liečbu. Výkon je možné
urobiť aj v lokálnej anestézii a v ambulantných
podmienkach. Ide o bezpečnú operačnú metódu. Ulmsten a kol. (22) udáva 86 % vyliečených
a 11 % zlepšených pacientok pri 36-mesačnom
sledovaní. Je nutný ďalší výskum na stanovenie
efektivity ako aj bezpečnosti tejto liečby (23).
Medzi najčastejšie komplikácie patrí perforácia

močových ciest, retencia moču, urgentné močenie, hematóm v malej panve. Pri TVT sú už známe aj dlhodobé výsledky po 7 rokoch od operácie. Udávajú 81 % pacientok plne kontinentných
a 16 % pacientok so zlepšením stavu (24).
V roku 2002 DeLeval popísal nový operačný prístup, tzv. TVT-O (Tension-free Vaginal Tape-Obturator
System). Ide taktiež o polypropylénovú pásku. Pri danej
metóde sa predpokladá menej pooperačných komplikácií. Ide tiež o minimálne invazívnu operačnú techniku.
Úspešnosť metódy je 82 – 94 % (25).
Záver – odporúčanie pre praktického
lekára
1. U každého pacienta s inkontinenciou moču alebo mikčnými obtiažami konzultovať urológa.
2. Liečbu ponechať v rukách urológa po kompletnom vyšetrení a určení diagnostického záveru.
3. Zdravotné pomôcky nie sú štandardnou liečbou
inkontinencie moču.
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