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Benígna hyperplázia prostaty
prof. MUDr. Ján Kliment, CSc.

Urologická klinika JLF UK a UNM, Martin

Benígna prostatická hyperplázia je častým ochorením a príčinou významnej morbidity u starších mužov. V posledných rokoch sa zazna-

menali nové poznatky o patofyziológii symptómov dolných močových ciest a medikamentóznej a chirurgickej liečbe benígnej hyperplázie 

prostaty. Práca poskytuje stručný prehľad o problematike benígnej hyperplázie prostaty.

Kľúčové slová: benígna hyperplázia prostaty, symptómy dolných močových ciest, medikamentózna liečba.

Benign prostatic hyperplasia

Benign prostatic hyperplasia is a common disease and causes considerable morbidity in aging male. In recent years we have seen new 

evidence in the pathophysiology of lower urinary tract symptoms and medical and surgical management of benign prostatic hyperplasia. 

This article provides a brief overview on benign prostatic hyperplasia.

Key words: benign prostatic hyperplasia, lower urinary tract symptoms, medical therapy.
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Obrázok 1. 
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Príznaky BPH
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Diagnostika BPH
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Anamnéza.
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Fyzikálne vyšetrenie

Vyšetrenie moču

Vyšetrenie prostatického špecifického 

antigénu 

Meranie prietoku moču cez močovú rú-

ru (uroflowmetria

Zmeranie reziduálneho moču. 

Ďalšie vyšetrenia

Ultrazvukové vyšetrenie

Cystoskopické vyšetrenie 

 

Tlakovo-prietokové meranie

Denník močenia

Liečba BPH

Súčasné možnosti liečby

< pravidelné sledovanie;

< medikamentózna liečba
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 b)  

 c)  

 d)  
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<  chirurgická liečba –

Aktívne sledovanie
Aktívne sledovanie 
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Medikamentózna liečba 
Blokátory alfa1 adrenoreceptorov. 

Inhibítory 5-alfa reduktázy

 

Kombinovaná liečba. 

Antimuskariniká 

antimuskarinikami.

Extrakty z liečivých rastlín (fytoterape-

utiká) 

Chirurgická liečba

chirurgickej liečbe

typy výkonov

Transuretrálna resekcia prostaty (TURP) 

Transuretrálna incízia prostaty

Otvorená prostatektómia 

fotoselektívna 

vaporizácia prostaty (PVP  
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enukleácia prosta-

ty holmiovým laserom. 

Záver
<

<

<
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Michal Bělobrádek:

KOŽNÍ NEMOCI – REPETITORIUM PRO PRAXI 

Vynikající přehledné repetitorium předního dermatologa LF UK v Hradci Králové. Příručka pro ambulantní  
i nemocniční praxi umožňující rychlou orientaci v každodenní dermatologické problematice.Velkou předností je více 
než 300 instruktivních barevných fotografií, stejně jako jednoznačná praktická doporučení pro terapii.

Maxdorf 2011, ISBN: 978-80-7345-221-6, 216 str.

Objednávajte na: Maxdorf, Na Šejdru 247, 142 00 Praha 4, telefonicky: 00420 2 4101 1681 alebo emailom: knihy@maxdorf.cz www.maxdorf.cz

Vítězslav Kolek, Viktor Kašák, Martina Vašáková a kol.:

PNEUMOLOGIE 

Po úspěchu publikace „Pneumologie – vybrané kapitoly pro praxi“ (Maxdorf 2010) připravil kolektiv předních českých 
pneumologů podstatně rozsáhlejší publikaci „Pneumologie“, koncipovanou jako moderní postgraduální učebnice 
seznamující čtenáře s diagnostickými i terapeutickými postupy na úrovni roku 2011. Kromě precizně pojaté pneumo-

logické diagnostiky, diferenciální diagnostiky, terapie apod. jsou zařazeny kapitoly věnované např. molekulárně bio-

logickým či imunologickým metodám v pneumologii, stejně jako kapitoly hrudní chirurgie. Kniha je určena především 
pneumologům (včetně těch, kteří se připravují na atestaci), ale i lékařům všech interních oborů, pro rychlou orient-

aci při řešení nejrůznějších diagnostických a terapeutických rozpaků v běžných situacích každodenní praxe. Dobře ji 
mohou využít i odborníci laboratorních oborů, hrudní chirurgové a praktičtí lékaři při své odborné činnosti i při ko-

munikaci s pneumology. Učebnice může být užitečná i pro zvídavější studenty medicíny, kteří v pneumologii najdou 
zajímavý obor pro svůj odborný růst.
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