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Úvod : Radikální prostatektomie má významný negativní vliv na kvalitu života, včetně sexuálních funkcí, kontinence moči a fyzické zdatnosti1-2. V jedné
z longitudinálních prospektivních studií přiznalo po dvou letech po výkonu celkem 8,7 % mužů nedostatečnou kontrolu kontinence a 41,9 % mužů
mělo erektilní dysfunkci3. Zlepšení sexuálních funkcí a močové kontinence může nastat až během 2-3 let po výkonu. Inkontinence moči má obecně
vyšší vliv na kvalitu života, než erektilní dysfunkce nebo nutnost užívání medikace na podporu erekce4.

Cíl : Zhodnocení vlivu konti-

nence moči na kvalitu života,
erektilní funkci a užívání přípravků na podporu erekce
(PPE) po radikální prostatektomii (RP).

Materiál a metody : Od roku 2007 je na našem pracovišti po RP prospektivně sledována kvalita života,
erektilní funkce a močová kontinence formou dotazníků SF-36, EPIC-Urinary Assessment a IIEF-5 s
dotazem na užívání PPE. Dotazníky byly vyplněny před výkonem a 3., 6. a 12.měsíc po výkonu. Byly
zaznamenány standardní demografické, klinické a histologické parametry. Vybrané odpovědi v
dotazníku EPIC-Urinary Assessment byly porovnány se skóre IIEF-5, mírou užívání PPE, doménami
dotazníku SF-36 a spokojeností s léčbou. Vztahy mezi proměnnými byly hodnoceny Spearmanovým
korelačním koeficientem a rozdíly mezi testovanými skupinami Kruskal-Wallis ANOVA testem.
Obr.1 Příklad výsledku hodnocení dotazníku SF-36

PF - fyzické fungování, RP - fyzická omezení, BP - tělesná bolest, GH - všeobecné
zdraví, VT - vitalita, SF - sociální fungování, RE - emoční problémy, MH - duševní zdraví

Tabulka 2. Vliv úrovně kontinence a míry obtíží na celkové kvalitě života

Obr.2 Vliv věku pacienta na IIEF-5 skóre před výkonem

Výsledky : Celkem 766 mužů vyplnilo 2240 dotazníků. Téměř čtvrtina mužů měla předoperační skóre IIEF-5 ≤
10, osm procent užívalo PPE a 18 % mělo občasný únik moči. Pouze věk měl vliv na skóre IIEF-5 před operací
(p<0,0001). Četnost epizod inkontinence i tzv. „bother score“ měly v pooperačním sledování významný vliv na
všechny domény kvality života ve všech časových intervalech (p<0,0001). Počet vložek za 24 hodin významně
ovlivnil kvalitu života téměř ve všech doménách dotazníku SF-36 (p<0,0001 až p=0,0935). Úroveň kontinence
měla vyšší vliv na spokojenost s léčbou než hodnota skóre IIEF-5 (p<0,0001 vs. p=0,0622). Míra úniku moči
měla přímý vliv na hodnoty IIEF-5 skóre v pooperačním sledování (p=0,0002 až 0,0032) a na užívání PPE ve
třetím, resp. šestém měsíci po operaci (p =0,0313; resp. 0,0043). Třetí, resp. šestý měsíc po výkonu užívali PPE
častěji pacienti bez významného úniku moči (57 vs. 16 mužů, p = 0,0252; resp. 94 vs. 8 mužů; p = 0,0013).
Závěr : Úroveň kontinence má významný vliv na kvalitu života, erektilní funkci a ochotu k užívání PPE u
pacientů po RP. Kontinence moči po výkonu má vyšší vliv na spokojenost s léčbou než kvalita erekce.
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