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I. stupeň inkontinence
Anatomicky tvarované urologické vložky Seni Lady pro ženy 

a Seni Man pro muže.

II. stupeň inkontinence - vložné pleny
Prodyšné, anatomicky tvarované vložné pleny San Seni.

Kosmetika
Tekuté tělové mýdlo, pěna ve spreji, tělový balzám, krém se zinkem či argininem, 
krém pro suchou a zrohovatělou pokožku, aktivující tělový gel, čisticí krém a vlhčené ubrousky.

III. stupeň inkontinence - plenkové kalhotky
Prodyšné plenkové kalhotky Super Seni, plenkové kalhotky se zvýšenou savostí Super Seni Plus, plenkové kalhotky s nejvyšší savostí Super Seni Trio 

a natahovací elastické kalhotky Seni Active.

Podložky a doplňkové zboží
Hygienické podložky s absorbčním jádrem z celulózové dřeně, suché utěrky Aid Laid, žínky s fólií a bez fólie, bryndáky a síťové kalhotky.

www.seni.cz

BHP se vyskytuje u více než poloviny še-

desátiletých mužů, s věkem výskyt tohoto 

onemocnění stoupá. Vznik BHP je podmíněn 

řadou faktorů. Nezbytnou podmínkou je pří-

tomnost testosteronu, který je po navázání 

na buněčné receptory intracelulárně kon-

vertován na dihydrotestosteron (DHT) pro-

střednictvím enzymu 5alfa-reduktázy. DHT 

se naváže na specifi cký buněčný receptor 

a aktivuje protoonkogeny produkující růstové 

faktory (IGF-1, IGF-2). Výsledkem je vznik hy-

perplazie prostatické tkáně.

MOŽNOSTI LÉČBY
Benigní hyperplazie prostaty se projevu-

je syndromem označovaným zkratkou LUTS 

(lower urinary tract symptoms): zhoršeným 

vyprazdňováním měchýře, retencí moči, ne-

stabilitou detruzoru (svaloviny močového 

měchýře, podílející se na jeho vyprazdňová-

ní), dále infekcemi dolních močových cest, 

případně hematurií. 

Léčbu BHP lze rozdělit na chirurgické řešení 

(odstranění prostatické tkáně tak, aby po vý-

konu zbývalo pouze pouzdro prostaty), far-

makoterapii a další metody, např. fyzikální 

léčbu. Absolutními indikacemi k operativ-

nímu řešení BHP jsou recidivující retence 

moči, hematurie způsobená adenomem 

a chronická renální insufi cience při dlou-

hodobé subvezikální obstrukci. Farmakote-

rapie benigní hyperplazie prostaty vychází 

především ze dvou mechanismů: suprese 

androgenní stimulace růstu prostaty a in-

hibice sympatického tonu prostaty a hrdla 

močového měchýře. V supresi androgenní 

stimulace prostatického růstu se uplatňují 

preparáty ovlivňující enzym 5alfa-reduktázu 

- enzym měnící testosteron na dihydrotes-

tosteron, např. fi nasterid. Své místo v léčbě 

má i fytoterapie.

SILODOSIN - NOVÝ BLOKÁTOR 

ALFA-RECEPTORŮ

V terapii BHP, využívající inhibici sympatiku, 

se uplatňují blokátory alfa-receptorů (subtyp 

1A). Problémem některých dosud užívaných 

léčiv z této skupiny jsou nežádoucí účinky, 

dané jejich částečně centrálním (a nejenom 

periferním) působením – jde např. o hypo-

tenzi, synkopy, periferní otoky, závratě. Nej-

novějším zástupcem této skupiny je nově 

v Evropě registrovaný silodosin, u kterého je 

zdůrazňována uroselektivita, a tím i minima-

lizace centrálních účinků. Silodosin uvolňuje 

svalstvo prostaty a hrdla močového měchýře, 

tím usnadňuje průtok moči uretrou a odstra-

ňuje příznaky spojené s BHP.

Účinnost silodosinu v léčbě BHP byla ově-

řována v několika studiích v USA a Evropě. 

Ve studiích se projevilo při léčbě silodosi-

nem zlepšení skóre symptomů BPH, a to jak 

iritačních (zvýšená frekvence močení, nucení 

na močení, nokturie), tak obstrukčních (neúpl-

né vyprazdňování měchýře, oslabení a přeru-

šování proudu moči). Dále silodosin zlepšoval 

kvalitu života související s BPH (vyjádřeno jako 

International Prostate Symptom Score, IPSS). 

Ve srovnávací studii s jiným zástupcem ze sku-

piny alfa-blokátorů (tamsulosinem) zlepšoval 

silodosin více skóre IPSS, zlepšení symptomů 

BHP (včetně maximálního průtoku moči) bylo 

pozorováno dlouhodobě. Maximální průtok 

moči se zlepšil v průběhu několika hodin 

po první dávce silodosinu a toto zlepšení bylo 

dlouhodobé. 

Pokud jde o bezpečnost silodosinu, byl 

pozorován jen minimální výskyt ortostatické 

hypotenze (1,2 % u silodosinu vs 1,0 % u pla-

ceba). Nejčastějším vedlejším účinkem byla 

retrográdní ejakulace, související se selektiv-

ním působením na alfa-receptory. Tento úči-

nek je reverzibilní po přerušení léčby. 

Registraci silodosinu pro Evropu (pod názvy 

Urorec a Silodyx) získala společnost Recordati, 

která se podílela také na evropských klinických 

studiích s tímto léčivem. Látka byla vyvinuta 

v Japonsku fi rmou Kissei Pharmaceuticals, 

v USA je držitelem registrace společnost Wat-

son Pharmaceuticals. Poté, co bylo schváleno 

užívání silodosinu pro léčbu BPH v Japonsku, 

dalších asijských zemích a USA, bude tedy si-

lodosin dostupný pro léčbu BPH i v Evropě.
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SILODOSIN SCHVÁLEN V EVROPĚ 

PRO LÉČBU BENIGNÍ HYPERPLAZIE PROSTATY
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MUDr. Pavel Kostiuk, CSc.,
Edukafarm, Praha

Benigní hyperplazie prostaty (BHP) je 

zvětšení prostaty, které snižuje výrazně 

kvalitu života pacientů. Ve farmakoterapii 

BHP mají významné místo blokátory alfa-

receptorů sympatiku. Na základě výsledků 

klinických studií byla pro terapii BHP v roce 

2010 Evropskou komisí schválena registrace 

nového selektivního alfa-blokátoru

  silodosinu.

INZERCE


