ROLE ARGUS-MALE SLINGU U PACIENTŮ
S NEUROGENNÍM MOČOVÝM MĚCHÝŘEM
A. Prouza, J. Ženíšek
Urologické oddělení, Nemocnice České Budějovice, a.s.
Prezentujeme soubor 3 inkontinentních pacientů s post-traumatickou
míšní lézí či ischémií, kteří elektivně podstoupili implantaci ARGUS maleslingu. Po stabilizaci onemocnění byli dva pacienti na základě vstupního
urodynamického vyšetření zařazeni dle Madersbacherovy klasifikace (viz
schéma č.1) do kategorie B (hyperreflexní detruzor, hyporeflexní sfinkter)
a jeden pacient do kategorie D (hyporeflexní detruzor, hyporeflexní
sfinkter). U obou nemocných s hyperreflexním detruzorem předcházela
operaci medikamentózní perorální anticholinergní terapie (ev. v
kombinaci s aplikací botulinumtoxinu A), která vedla k urodynamicky
verifikované dlouhodobé stabilizaci aktivity detruzoru při insuficientní
funkci uretry. Všichni pacienti využívají čisté intermitentní katetrizace.
Terapeutický efekt je průběžně monitorován prostřednictvím
standardizovaného ICIQ dotazníku ve 3., 6., 12., 24., 36. a 60. měsíci po
výkonu. Pacienti absolvují pravidelná urodynamická a sonografická
vyšetření močových cest.
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schéma č. 1:
Madersbacherova
klasifikace neurogenních
poruch dolních cest

Průměrný věk pacientů v době operace činil 35,3 let (rozsah 24 let - 57
let). Průměrná doba sledování je 37,6 měsíců (rozsah 6 měsíců - 95
měsíců). Průměrné pooperační ICIQ skore 3 měsíce po operaci kleslo na
6,3 bodu (0 – 13) ze vstupních předoperačních 16,6 bodů (16 – 17). Další
pokles ICIQ skore na průměrných 4,3 bodu (0 - 13) lze pozorovat po 6
měsících od operace. Nadále u nemocného v dlouhodobém sledování
dochází i po 5 letech od operace k excelentním výsledkům. Ve 2
případech bylo pooperačně dosaženo plné klinické odezvy, u 1
nemocného došlo k pouze k částečnému ústupu úniků. Nespornou
výhodou ARGUS slingu je možnost jeho readjustace, není-li dosaženo
očekávané terapeutické odezvy.

Závěr
Implantace ARGUS male-slingu vede v přísně
specifických případech u inkontinentních pacientů s
neurogenní poruchou dolních cest močových k
prokazatelnému zlepšení kvality života.
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