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Společnost byla založena na podzim roku 2005, 
v budově Sexuologického ústavu v Praze. U jejího 
zrodu stáli čeští andrologové a urologové, sexuologové 
psychiatričtí a psychologičtí, kteří se zabývají poruchami 
sexuálních a reprodukčních funkcí prakticky i vědecky 
mnoho let. Společnost je založena na principu otevřenosti 
všem medicínským a vědeckým oborům.  Členové ČSSM 
se stanou také členy mezinárodních odborných společností, 
u nichž bude  česká společnost afiliována.

   Pro první číslo jejího Newbulletinu jsme přichystali 
stručný přehled poslání společnosti a profily členů rady 
společnosti. 

Cílem společnosti a předmětem její činnosti je 
mezioborová spolupráce medicínských a vědeckých 
oborů, týkajících se sexuálních a reprodukčních 
funkcí. 

Společnost:
- dbá o rozvoj a rozšiřování vědecky podložených 

poznatků lékařských věd a příbuzných oborů, usiluje o jejich 
využívání v péči o zdraví občanů se zvláštním důrazem na 
preventivní činnost.

- podílí se na zvyšování úrovně odborných znalostí 

svých členů v oblasti lékařských věd a příbuzných oborů 
a na šíření zdravotnické osvěty mezi občany.

- podporuje vědeckovýzkumnou činnost v oblasti 
zdravotnictví, napomáhá k vytváření podmínek pro 
seznamování odborné i laické veřejnosti s jejími výsledky 
a zasazuje se o jejich uplatňování v praxi. 

- všestranně se podílí na řešení otázek týkajících se 
řízení, organizace i vlastní realizace diagnostických postupů, 
léčebné a preventivní péče a činností souvisejících. 

- vytváří podmínky pro výměnu informací  a rozvoj 
všech forem spolupráce mezi svými členy i organizacemi 
a institucemi odborného zaměření v České republice 
i v zahraničí.

- všestranně podporuje činnost odborných společností, 
lékařů a dalších pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných 
oborech.

- dbá na dodržování etických zásad při výkonu 
zdravotnického povolání

- dbá na dodržování pouze takových diagnostických, 
preventivních a léčebných způsobů, jejichž povaha a účinek 
jsou podloženy v současnosti uznávanými vědeckými 
výzkumy.

Vážení čtenáři,

v roce 2006 Vás chceme přivítat s novým časopisem 
a s novou aktivitou navazující na integraci odborných 
společností v mezioborovém měřítku v kontextu  aktivit 
International Society for Sexual Medicine a  International 
Society of Andrology.

Česká společnost pro sexuální medicínu vznikla na 
podzim roku 2005 z potřeby pozitivní komunikace mezi 
obory, které se zabývají  diagnostikou a léčbou sexuálních 
dysfunkcí a poruchami funkcí pohlavních orgánů. U zrodu 
společnosti stáli čestí andrologové s urologickými kořeny 
a sexuologové s kořeny psychiatrickými a psychologickými. 
Společnost je otevřená všem oborům, nejen těm, které 
mají péči o pohlavní ústrojí muže a ženy v hlavní náplni.   

   Specializovaná diagnostika například v oblasti 
endokrinologie pohlavních orgánů, reprodukční medicíny, 
genetiky, speciální operační postupy a možnosti kva-
litní farmakoterapie jsou jistě v moderní  medicíně 
neocenitelné.

Komunikace mezi jednotlivými obory, mezi medicínskými 
odborníky a pacienty je určitě stejně důležitá jako 
sofistikované technologie. 

Schopnost srozumitelné prezentace možností a výsledků 
současné medicíny veřejnosti patří k důležitým bodům, 
předcházejícím nedorozuměním mezi zdravotnickými 
profesionály a pacienty - laiky. 

Ve své aktivitě bude Česká společnost pro sexuální 

medicínu vycházet z činností časem již prověřených, 
zaběhnutých a osvědčených, které znají dlouholetí 
návštěvníci a přednášející andrologických sympózií 
i sexuologických a endokrinologických dnů, konferencí 
o asistované reprodukci a urologických konferencí.

Nové prostředí bude sloužit ke kontaktům a spolupráci 
českých i zahraničních odborníků.

Interdiscipinární spolupráce a komunikace umožní 
vyměnit si zkušenosti v klidném, příjemném a nekon-
frontačním prostředí,  promluvit si s těmi, se kterými nás 
spojuje odborný zájem, seznámit se s novými kolegyněmi 
a kolegy. V prostoru, který nabízí časopis a webové stránky 
www.sexmed.cz se nabízí možnost přispět svými poznatky, 
studiemi, kazuistikami i diskusními příspěvky. 

Přejeme si, aby Newsbulletin České společnosti pro 
sexuální medicínu mohl vycházet třikrát do roka, aby 
přinášel  nové organizační, odborné a vědecké  informace 
s návazností na poznatky ověřené praxí. 

Přejeme si, aby byl zajímavý a užitečný pro české 
lékaře, psychology a další odborníky, aby byl pěkný, aby 
se dobře četl.

Chceme pomoci kontaktovat lékaře a odborné společnosti 
v zahraničí, které pracují v jiném prostředí a mají to někdy 
snazší  a někdy těžší než my. Od obou skupin se můžeme 
mnoho naučit, a doufáme, že jim budeme moci být i my 
užiteční, protože naše medicína určitě není špatná. 

Všichni, kdo mají chuť ke sdílení svých odborných 
i lidských vědomostí, postřehů a úvah jsou zváni a vítáni.

Vladimír Kubíček
Editor

At´se Vám časopis líbí.

EDITORIAL

ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SEXUÁLNÍ MEDICÍNU
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Celý text stanov na www.sexmed.cz 
Stanovy byly přijaty ustanovující valnou hromadou, 

která se konala dne 16.11. 2005. Byla zde ustanovena také 
rada společnosti. 

Členy rady společnosti jsou:
- MUDr. Karel Kočí, CSc.,
- MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.,
- MUDr. Ondřej Trojan,
- Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D.

Předsedou České společnosti pro sexuální medicínu byl 
zvolen MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.

Profily členů rady České společnosti 
pro sexuální medicínu:

MUDr. Vladimír KUBÍČEK, CSc.

Absolvoval lékařskou fakultu v roce 1987, v roce 
1990 složil specializační atestaci z urologie I. stupně, 
v roce 1994 specializační atestaci z urologie II. stupně na 
1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V roce 
1999 obhájil dizertační práci na téma „Mužská infertilita“ 
na 1. LF VFN a UK v Praze a byla mu udělena vědecká 
hodnost kandidáta věd. Od začátku specializační přípravy 
se intenzivně zabývá andrologií, absolvoval certifikovaná 
školení v andrologických univerzitních centrech v Rakousku 
a USA. Napsal sedm samostatných publikací a monografií 
pro postgraduální vzdělávání lékařů, u několika publikací 
byl editorem, u řady publikací spoluautorem. 

Je editorem lékařského odborného časopisu 
Andrologie, webového časopisu pro vzdělávání lékařů 
www.androjournal.cz a webového informačního servisu 
pro laiky www.sexproblemnet.cz . V odborných lékařských 
časopisech samostatně publikoval více než padesát článků, 
přednesl více než sto přednášek na odborných lékařských 
konferencích. Je organizátorem a odborným garantem 
andrologických sympózií (deset sympózií do roku 2005), 
pořádaných s důrazem na interdisciplinární spolupráci 
a otevřenou výměnu zkušeností.

Pro laickou veřejnost publikoval více než sedmdesát 
článků. Je členem International Society for Sexual Medicine, 
European Society for Sexual Medicine, International Society 
for the Study of Aging Male (zakládající člen),  International 
Society of Andrology, České společnosti pro sexuální 
medicínu (zakládající člen), Sexuologické společnosti ČLS 
JEP a České urologické společnosti ČSL JEP.

Z jeho podnětu byla v České republice založena v roce 
1998 Andrologická sekce České urologické společnosti ČLS 
JEP.

Vede Centrum andrologické péče s pracovišti v Českých 
Budějovicích a v Praze.

Kontakt: kubicekmudr@iol.cz 

MUDr. Karel KOČÍ, CSc. 

má přes 30 let medicinské praxe. Řadu let působil na 
I. urologické klinice Univerzity Karlovy v Praze a vyučoval 
na katedře urologie Institutu postgraduálního vzdělávání ve 
zdravotnictví.

V posledních 20 letech se věnuje andrologii, což je 
mladý medicinský obor, zabývající se chorobami mužských 
pohlavních orgánů (řecky andros = muž). Má specializační 
atestaci I. a II. stupně, absolvoval několik zahraničních stáží, 
je držitelem řady tuzemských i zahraničních certifikátů.

Publikoval více než 60 vědeckých prací, z nichž tři byly 
odměněny cenou za nejlepší publikaci roku, je autorem 
monografie o ultrasonografii a populárně - naučné knížky 
o andrologii, přednášel na mnoha kongresech a sympoziích 
v ČR i v zahraničí. Vypracoval a zavedl do klinické praxe 
řadu diagnostických a léčebných metod. 

Je členem České urologické společnosti (ČUS), 
zakládajícím členem Andrologické sekce ČUS, zakládajícím 
členem České společnosti pro sexuální medicínu 
a členem European Society of Human Reproduction and 
Embryology.

MUDr. Ondřej TROJAN
psychiatr / sexuolog

1. Lékařská specializace: 
psychiatrie, psychoterapie, 
sexuologie 

2. Výcvik: skupinová 
a individuální psychoterapie. 

3. Vzdělání: Lékařská 
fakulta University Karlovy. 
Promoce 1983, pak 3 ro-
ky práce v Psychiatrické 
léčebně Praha, nato atestace 



4 Číslo 1, ročník 1, ÚNOR 2006

z psychiatrie. V l. 1985-1990 absolvoval výcvik ve skupinové 
psychoterapii, 1991-3 nástavbový výcvik v bálintovské 
supervizi. V r. 1991 absolvoval základní výcvik lektorů sex. 
vzdělávání (organizováno National Institutes of Health)

Od r. 1986 do r. 1990 příprava na atestaci ze sexuologie 
a práce na sexuologickém odd, praxe na Sexuologickém 
ústavu Praha. Atestace v r. 1990. 

4. Psychiatr - léčba a diagnostika duševních poruch 
a nemocí (farmako- i psychotherapie), léčba funkčních 
sexuálních poruch. oučasná práce: Hlavní práce jako 
sexuolog a psychiatr, klientela z oblasti funkčních sex. 
poruch, infertilit a sex. deviací, depresí, psychos, neuros. 

5. Metoda práce: psychoterapie spojená se šetrnou 
farmakoterapií.

V současnosti člen výboru Sexuologické společnosti ČR 
pověřený styky se zahraničím. Připravuje kongres Evropské 
sexuologické federace v červnu 2006. 

6. Jazykové vybavení: rusky, anglicky a francouzsky 
Profesní orientace:

•  diagnostika a léčba poruch a problémů sexuálních 
• diagnostika a léčba duševních poruch a nemocí 
•  farmakoterapie duševních poruch a nemocí 

posudková práce pro soudy, policii I soukromé 
zájemce 

• párové sexuální poradenství 
• poradenství ve věci pohlavních úchylek 
•  vyšetřování plodnosti u muže, péče o neplodné 

páry 
• individuální a skupinová psychoterapie 
 

www.sexuologie.com 

Prof. PhDr. Petr  WEISS, Ph.D.,

Pracuje jako  
klinický  psycholog  v  
Sexuologickém  ústavu 
Všeobecné  fakultní 
nemocnice a  1. LF UK 
v Praze, Apolinářská 
4, Praha 2,  dále 
jako profesor klinické 
psychologie na katedře 
psychologie Filo-sofické 
fakulty UK, Praha 1 
a vědecký pracovník  
1. lékařské fakulty  UK,   
Praha 2.

 V roce 
1978 absolvoval 
jednooborové studium  
psychologie na filozofické   fakultě  Univerzity   Karlovy    
v Praze. V  roce 1980 získal doktorát  z oboru psychologie 
na  téže  fakultě. V  roce 1985  získal na  základě zkoušek 
v ILF Praha  specializaci v  oboru  klinické psychologie 
a v roce 1999 získal funkční  specializaci  v  psychoterapii. 

V roce 1999 obhájil na Filosofické  fakultě UP v Olomouci 
doktorskou disertační práci a získal titul Ph.D. V roce 2000 
na téže univerzitě obhájil i habilitační práci a byl  jmenován 
docentem, 1.5.2003 pak byl jmenován profesorem klinické 
psychologie.

Je  členem oborové rady pro studijní  obor psychologie 
- klinická  psychologie při FF UK a  taktéž členem oborové 
komise pro Lékařskou psychologii a psychopatologii KU při 
1. LF UK v Praze.

Je soudním znalcem v oboru psychiatrie se 
specializací klinická psychologie a sexuologie. Absolvoval 
psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii  
(1983-1988, celkem 500 hodin, dále  pak v letech 1995 
až 1999 celkem 1000 hodin výcviku pod supervizí)  
a výcvik ve vedení bálintovských  skupin (1983-1989).  
Absolvoval rovněž stáže v Sexuologickém ústavu 
1. LF UK, v ILFu, v zahraničí pak v psychiatrických  léčebnách 
ve Varšavě (Polsko), Utrechtu (Holandsko), Merzigu (SRN) 
a Lausanne (Švýcarsko).

Členství v odborných   společnostech: International 
Academy of Sex Research (řádné členství od r. 2004), 
Psychiatrická společnost  ČLS JEP,  Psychoterapeutická 
společnost ČLS JEP, Českomoravská psychologická 
společnost,  Asociace klinických psychologů, Sexuologická 
společnost ČLS  JEP (člen výboru, od roku 1997 vědecký  
tajemník), Společnost pro plánované rodičovství a sexuální 
výchovu (člen výboru), International Association for 
Treatment of Sex Offenders, European Association  for 
Contraception. Člen redakční  rady časopisů Psychologie 
dnes, Review of Sexology, Acta Sexologica.

Vědecko výzkumná činnost
Od roku 1982 kontinuálně prováděl výzkum úspěšnosti     

specializované sexuologické léčby deviantů, hlavních 
charakteristik parafilních i neparafilních sexuálních     
delikventů různých diagnostických skupin (sexuálních   
agresorů, pedofilů, exhibicionistů), při kterých se zaměřil 
na predikční kriteria recidivity, na zkoumání osobnostních 
charakteristik deviantů, charakteristik jejich partnerských 
vztahů, průběhu léčby, psychických změn během 
psychoterapie, účinku kastrace jako terapeutické metody 
atd. Výsledky těchto výzkumů shrnul v monografii o  
sexuálních deviacích, jejich klasifikaci, diagnostice a léčbě.

Zabýval se i zkoumáním partnerských vztahů     
transsexuálů female-to-male a rozdíly mezi  transsexuály     
male-to-female a female-to-male (je rovněž spoluautorem 
první české monografie o poruchách sexuální identifikace).

V oblasti sexuálních dysfunkcí zkoumal sám nebo se 
spoluautory osobnostní charakteristiky pacientů s erektilní 
poruchou a charakteristiky jejich partnerských vztahů. 
Zpracoval rovněž reprezentativní výzkum prevalence 
erektilních dysfunkcí u mužů středního věku v ČR (2001).

Byl  jedním z hlavních organizátorů několika výzkumů 
celostátního významu. Jde především o reprezentativní 
výzkumy Ministerstva zdravotnictví, které se týkaly 
sexuálního chování české populace (1993, 1998 a 2003), 
výzkum sexuálního chování pražské mládeže  s ohledem na 
jeho rizikovost z hlediska HIV/AIDS (1993) a reprezentativní 
výzkumy  sexuálního chování českých adolescentů (1994 
a 1995).
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Publikační činnost
Sám nebo se spoluautory od roku 1981 do současné 

doby publikoval více než 240 odborných článků, zaměřených  
především na problematiku sexuálních  deviací a sexuálních 
dysfunkcí, v domácích i  zahraničních odborných časopisech 
(Čs.Psychiatrie, Čs.Psychologie, Psychiatrie, Demografie, 
Rozhledy chirurgie, Psychologie dnes, Čs.Gynekologie, 
Moderní  gynekologie, Praktický lékař apod.). V zahraničí 
publikoval v mezinárodních  časopisech Archives of Sexual 
Behavior, Journal of Interpersonal Violence, Journal of 
Psychology and     Human Sexuality,  Acta Sexologica, 
Review of  Sexology,   Medicine and Law, Sexuologies atd.

Je spoluautorem monografií Sexuální delikventi 
z pohledu psychiatrické sexuologie (VÚPs, 1995),  Sexuální 
chování obyvatel České republiky (Alberta Plus,  1999),  
Sexuální chování v ČR - situace a trendy (Portál,  2001), 
Transsexualita (Grada, 2002), Mravnost, pornografie 
a mravnostní kriminalita (Portál, 2003),  spolueditorem 
sborníků Sexuální zneužívání a sexuální  násilí (MPSV, 1996, 
SPPZA, 1999), editorem sborníků Sexuální zneužívání - 
oběti a pachatelé (Grada, 2000) a Sexuální zneužívání dětí 
(Grada, 2005). 

Je autorem první české monografie o parafiliích 
Sexuální deviace - klasifikace, diagnostika a léčba 
(Portál, 2002), autorem kapitol o psychosexuálním vývoji 
a  jeho  poruchách v učebnici Dětská klinická psychologie 
(Grada, 1995) a o sexuální agresi v monografii Agrese, násilí 
a psychologie moci (autora J.Poněšického, Triton, 2005) 
a  spoluautorem kapitoly o standardech léčby sexuálních 
delikventů v monografii Sexual offender treatment: 
Biopsychosocial perspectives (The Haworth Press, 2000). 

Je autorem zdravotněvýchovné publikace Sex 
(Alberta  Plus, 1998), spoluautorem  populárně  naučných  
knih   Diagnóza: Deviant (s J.Janulou, 2000) a Abeceda 
tělesné lásky (společně s G.Murínem, Triton, 2005).

V rámci sexuálně osvětových aktivit publikoval několik 
set článků v českých denících a týdenících (Lidové  noviny,  
Mladá fronta Dnes, Hospodářské noviny, Respekt, Květy, 
Quo, Elle, Cosmopolitan, Mladý svět atd.). Účastnil se 
rovněž přípravy a realizace několika osvětových filmů 
o xenofobii, sexuální výchově a problematice HIV/AIDS 
a drog pro ČT, pro Febio, pro Nadaci podpory zdraví a pro 
Státní zdravotní ústav.

Česká společnost pro sexuální medicínu

Jméno: ..............................................................................................................................................................
   
Příjmení: ............................................................................................................................................................

Tituly: ................................................................................................................................................................

datum narození: .................................................................................................................................................

Obor.: ................................................................................................................................................................

Pracoviště: .........................................................................................................................................................

Adresa: ..............................................................................................................................................................

Telefon: ............................................
Fax: ..................................................
E-mail: ..............................................

Uvedené údaje budou použity pouze pro účely korepondence České společnosti pro sexuální medicínu, 
zasílání pozvánek, časopisu, odborných informací.

datum: ............................................                                            podpis: .......................................               

Vyplněnou přihlášku zašlete prosím na adresu:
ČSSM Executive Office
U Tří lvů 4, 370 01, České Budějovice

Přihlášku můžete zaslat také faxem na č.: 386 359 722 či na e-mailovou adresu: sexmed@email.cz 
nebo ji můžete vyplnit v elektronické podobě na webových stránkách www.sexmed.cz                   

Děkujeme Vám.

Přihláška
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MUDr.  Josef  ADAMEC
MUDr.  Jarmila  ADAMÍKOVÁ
MUDr.  František  AIGL
MUDr.  Ivan  ANDĚL
MUDr.  Farouk  ATIA
Ing. Alfred  BELUCH, CSc. Ph.D.
Ing.  Alfred  BELZO, Ph.D.
MUDr.  Otto  BERNARD
MUDr.  Jiří  BRDLÍK
MUDr.  Slavoj  BRICHCIN
MUDr.  Marek  BROUL
Gabriela  BUZRLOVÁ
Doc. MUDr. Igor  CRHA, CSc. 
MUDr.  Jaromír  ČEREŠŇÁK
MUDr.  Jiří  ČERNÝ
MUDr.  Bronislava  DOSTÁLOVÁ
MUDr.  Vladimír  DRÁPALÍK
Prof. MUDr.  Jan  DVOŘÁČEK, DrSc.
MUDr.  Aleš  FIALA
MUDr.  Emil  FUCHS
MUDr.  Tomáš  GEBAUER
MUDr.  Vladimíra  GRUBAUEROVÁ
MUDr.  Michal  HÁLEK
MUDr.  Hana  HAMANOVÁ
MUDr.  Pavel  HANEK
Doc. MUDr.  Miroslav  HANUŠ, CSc.
Prof. MUDr. Tomáš  HANUŠ, DrSc.
NUDr.  Elka  HEIDLEROVÁ
MUDr. Ing. Petra  HEJLOVÁ
MUDr. Lubomír  HEJZLAR
MUDr.  Jiří  HERÁČEK
Mgr.  Sylvie  HLAVÁČOVÁ 
MUDr.  Aleš  HORÁK
Doc. MUDr.  Milan  HORA, Ph.D.
Mgr.  David  CHLÁDEK
MUDr.  Karel  CHLÁDEK
Doc. MUDr.  Bohuslav  CHWAJOL, CSc.
Doc. MUDr. Ladislav  JAROLÍM, CSc.
MUDr.  Jaroslav  JELÍNEK
MUDr.  Mirka  JONÁŠOVÁ
MUDr.  Eva  JŮZOVÁ
Doc. MUDr.  Ivan  KAWACIUK, CSc.
MUDr.  Jozef  KLAMO
MUDr.  Václav  KMET
MUDr.  Jiří  KOČÁREK
MUDr.  Karel  KOČÍ, CSc.
Doc. MUDr.  Radim  KOČVARA, CSc.
MUDr.  Pavel  KOHOUT

MUDr.  Pavol  KOLAN
MUDr.  Ivan  KOLOMBO
PhDr. Ing. Hana  KONEČNÁ, Ph.D.
MUDr.  Ivana  KOPRNICKÁ
MUDr.  Zdenka  KRAVAROVÁ
MUDr.  Marek  KROLUPPER
MUDr.  Vladimír  KUBÍČEK, CSc.
MUDr.  Karel  KULOVANÝ
Drahomíra  KYJOVSKÁ
MUDr.  Zdeněk  LAVIČKA
MUDr.  Pavel  LEXA
MUDr.  Petr  LIPPERT
MUDr.  Josef  MARADA
Doc. MUDr.  Tonko  MARDEŠIĆ, CSc.
RNDr.  Ilona  MAŠTEROVÁ, CSc.
MUDr.  Dušan  MRKOS
MUDr.  Tomáš  MUŽNÝ
MUDr.  Pavel  NAVRÁTIL, CSc.
MUDr.  Jiří  NĚMEC
MUDr.  Martin  NOVÁK
MUDr.  Milan  NOVÁK
Mgr.  Eva  ORÁČOVÁ
MUDr.  Zdeněk  OTAVA
Prof. MUDr. Dalibor  PACÍK, CSc.
MUDr.  Jiří  PÁNEK
MUDr.  Tomáš  PAVLOSEK
MUDr.  Peter  PIŠTEK
MUDr.  Pavel  POKUTA
MUDr.  Stanislav  POLÁK
MUDr.  Jan  POLES
Doc. MUDr.  Irena  PORŠOVÁ-DUTOIT, CSc.
MUDr.  Ludmila  PRCHALOVÁ
MUDr.  Martina  PŘEROVSKÁ
MUDr.  Pavel  PŘEUČIL
Doc. MUDr.  Pavel  PŘIKRYL, DrSc.
MUDr.  Jiří  PUGNER
MUDr.  Jan  PULKRÁBEK
MUDr.  Michal  QUIS
MUDr.  Helena  REGULIOVÁ
MUDr.  Míťa  ROSENBERG
MUDr.  Riad  SABRA, CSc.
MUDr.  Petr  SEDLÁČEK
MUDr.  Lubomír  SKALKA
MUDr.  René  SKOUMAL
MUDr.  Miloslav  SKŘIVÁNEK
MUDr.  Jana  SPILKOVÁ
MUDr.  Libuše  SRBOVÁ
MUDr.  Zdeněk  STANĚK

 Registrace českých a slovenských členů

INTERNATIONAL SOCIETY OF ANDROLOGY

S pomocí přátel, kterým tímto děkujeme, jsme uhradili 
membership fee za rok 2005, abychom nepřišli o členství 
v největší mezinárodní andrologické společnosti, jehož 
získání dalo v roce 2000 mnoho práce.  Kontakt s ISA je 
pro náš odborný vývoj důležitý. Tehdejší předseda ISA 
prof. Dr. Julian Frick (Salzburg, Rakousko) české andrologii 
v roce 1998 velmi pomohl.

Česká společnost pro sexuální medicínu zajistí úhradu 

členských příspěvků v International Society of Andrology  
v roce 2006 (50 USD + 3 USD za člena). 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají udržovat kontakty 
s mezinárodními vědeckými společnostmi.

Členy International Society of Andrology pro rok 2006 
jsou níže uvedení lékaři a vědečtí pracovníci. Seznam dle 
abecedy, k datu vydání 119 českých a slovenských členů 
ISA.
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Prof. MUDr. RNDr. Luboslav  STÁRKA, DrSc.
Doc. MUDr. Miloš  STRMISKA, CSc.
MUDr.  Petr  STŘELEC
MUDr.  Milič  SVĚTLÍK
MUDr.  Jaroslav  SÝKORA
MUDr.  Ivo  SYROVÁTKA
MUDr.  Hana  ŠARAPATKOVÁ
MUDr.  Vladimír  ŠKODA
MUDr.  Václav  ŠMEJKAL
Doc. MUDr.  Marta  ŠNAJDEROVÁ, CSc.
MUDr.  Petr  ŠTEFEK
MUDr.  Dušan  ŠTĚPÁN

Prof. MUDr.  Jan  ŠTĚPÁN, DrSc.
Mgr.  Gabriela  TAUWINKLOVÁ
MUDr.  Ondřej  TROJAN
MUDr.  Milan  VAVRO
MUDr.  Ivo  VERMOUSEK
MUDr.  František  WEBER
Prof. PhDr. Petr  WEISS, Ph.D.
MUDr.  Roman  ZACHOVAL, Ph.D.
MUDr.  Jan  ZBYTOVSKÝ
MUDr.  Libor  ZÁMEČNÍK
Doc. MUDr. František ZÁŤURA

Muž přišel do naší ordinace ve věku 51 let, nyní je naším 
pacientem již devátým rokem. Hlavní subjektivní potíže byly 
problémy s erekcí, během 12 měsíců před  první návštěvou 
(březen 1997) na našem pracovišti pozoroval postupné 
zhoršování nástupu i udržení rigidity penisu. Tři měsíce 
před první návštěvou potíže s erekcí subjektivně výrazně 
progredují.

Byl již dříve léčen na jiném pracovišti, užíval Secatoxin 
gtt, Afrodor 2000 tbl., dostal 3 injekce Agovirinu depot, 
poslední injekci 6 měsíců před návštěvou u nás (bez 
hormonálního vyšetření).

   Anamnéza:
Kouřil 30 let asi 20 cigaret denně, přestal  kouřit v prosinci 

96. Závažná celková onemocnění kardiovaskulární, 
onemocnění jater či ledvin neprodělal, normotonik, 
glykémie v normě. Před 30 lety byl léčen pro vředovou 
chorobu žaludku, medikace pro tuto indikaci naposledy 10 
let před první návštěvou u nás. Cévní onemocnění – horší 
prokrvení levé dolní končetiny po úrazu – utrpěl zlomeninu 
stehenní kosti a kolenního kloubu v r. 1968, řešení operační. 
Operace hlasivek - 1982, jiné operace neměl. Anamnéza 
intermittentních vertebrogenních potíží, bez úrazu páteře. 
Fertilita - bez potíží, má 2 děti, onemocnění či operace 
genitálu neprodělal. 

Klinický nález: 
Maskulinní habitus, gl. thyreoidea, prsy klinicky klidné, 

poslechově dýchání a akce srdeční bez patologických 
fenoménů. Testes nebolestivá, normotonická, bez dilatace 
testikulárních vén, Valsalvův manévr negativní. Per rektum 
– známky incipientní BHP  bez ložiskových změn.

Provedeno sonografické vyšetření kavernózní 
tkáně a kavernózních arterií, testes a prostaty, 
farmakodynamické dopplerovské vyšetření kavernózní 
tkáně a aa. cavern.  s intrakavernózní injekcí PGE - 1 
- Caverject 10 micrgr. , c. cavern.  dx. autoinjektorem, 
s audiovizuální stimulací (CIS test).  Rigidita po podání PGE-

1 subjektivně asi 50%, evidentní tumescence kavernózních 
těles.

Doppler po PGE-1: aa.cavernosae - arterial peak 
flow velocity dx. 10,7 cm/s, sin. 15,1 cm/s, baseline = 0.  
Proveden odběr krve na hormonální vyšetření v rozsahu LH, 
prolaktin, celk. testosteron, estradiol 17 beta, progesteron, 
kortizon, tyroxin, SHBG a DHEA sulfát. Současně byla 
stanovena hodnota tPSA.

Hormonální výsledky prokázaly zvýšený poměr SHBG 
k hladině celkového testosteronu – tj. nižší free androgen 
index,  (stanovení volného testosteronu tehdy ještě nebylo 
dostupné).  Ostatní hodnoty byly v limitech referenčních 
rozmezí, nebyla zde  indikace k HST androgeny (celk. 
testosteron 29,4 nmol/l). 

Terapie
Vzhledem k tomu, že léčba začínala v březnu 1997 

a farmakodynamické dopplerovské vyšetření kavernózních 
těles a arterií ukazovalo na převažující arteriogenní 
příčinu erektilní dysfunkce, byla indikována terapie 
intrakavernózními injekcemi PGE-1 – alprostadil 
(Caverject). Při ambulantních podáních PGE-1 přibližně 
v týdenních intervalech byla „stepwise“ během šesti návštěv 
vytitrována dávka 10,5 mikrogramu PGE-1, která vyvolávala 
dostatečně rigidní erekci, spontánně odeznívající po 2 
hodinách. Nevyskytly se žádné vedlejší negativní účinky léku 
ani místní hematomy či bolestivost. Pacient byl v květnu 1997 
převeden na autoinjekční podávání PGE-1, po pečlivé 
demonstraci, nácviku, podepsání informovaného souhlasu 
mu byl vydán autoinjektor Androsystems Softinject, injekce 
s mikrojehlami a doporučení nepřekračovat dávku 10 
mcrg. PGE-1. S touto terapií byl pacient spokojen, řádně 
docházel na kontroly, postupně si snižoval dávku PGE-
1 až na 7,5 mcrg., po ztrátě autoinjektoru se jako bývalý 
vojenský sanitář naučil bez problémů aplikovat injekce do 
kavernózních těles „z ruky“.

Poté, co se mu dostalo informací o novém léku 
(prosinec 1998) – Viagře, ihned navštívil ordinaci, bylo 

EREKTILNÍ DYSFUNKCE  -  KAZUISTIKA Č. 1
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mu vysvětleno, že je nutno počkat na registraci léku v ČR. 
Ihned po registraci sildenafilu v ČR začal užívat před 
stykem 50 mg a později 100 mg tablety, které užívá dosud. 

Dávka 50 mg mu připadá slabá, 100 mg tablety si 
nedělí na poloviny.

Během terapie opět začal kouřit, až 30 cigaret za den, 
objevila se hypertenze, léčená Lokrenem 20 mg tbl. /den, 
hraničně kompensován, kontrolní TK v r. 2004: 138/95, 
puls 61/min. reg. Během kontrol pacientovi postupně 
vysvětlován efekt dalších nových léků – Uprimy, Cialisu, 
Levitry. Pacient neměl zájem o jejich preskripci.

Z subjektivního pohledu pacienta je efekt Viagry dobrý, 
100 mg užívá dlouhodobě bez vedlejších nežádoucích 
účinků, je třeba latence ½ - ¾  hodiny před sexuálním 

stykem, aby lék účinkoval, opakování styku je možné týž 
večer, ale někdy i ráno po večerním užití Viagry, což by 
bez léku nebylo možné. Pacient srovnává rychlost dosažení 
rigidity penisu a intenzitu rigidity  PGE-1 versus Viagra : 
subjektivně větší rigiditu a rychlejší nástup účinku udává 
u PGE-1, který (přiznává že ze svého rozhodnutí) někdy 
dále používá, ale nikdy současně s Viagrou. Na Viagře 
oceňuje zejména snadnou formu podání (polknutí 
tabletky vs. intrakavernózní injekce) a pohotovost (není 
nutná příprava roztoku, stříkačky, dezinfekce apod.) 

   Subjektivně je pacient se svým sexuálním životem 
spokojen , t.č. ve věku 60 let, sexuální aktivita několikrát 
za víkend.

EREKTILNÍ DYSFUNKCE – KAZUISTIKA Č. 2.

Pacient věku 49 let, mohutné postavy pyknicko - 
atletického habitu, přichází pro potíže s erekcí, které jej trápí 
již tři roky. Potíže začaly v souvislosti s pálením a bolestí 
v uretře při ejakulaci, progresivně ubývalo schopnosti 
dosáhnout rigidity penisu i přes dobrou spolupráci 
s manželkou. Pocit orgasmu při ejakulaci má podstatně 
slabší než dříve, ejakulace je asthenická, bez svalových 
pulzací, sperma z uretry při ejakulaci jen vytéká.

Uspokojivé erekce se mu podařilo dosáhnout jen 
s Viagrou (sildenafil), kterou mu předepsal praktický lékař. 
Tabletu 50 mg sildenafilu si vzal před stykem asi 20x, bez 
vedlejších účinků, erekce byla poté plná, s dostatečnou 
rigiditou. Začaly se objevovat potíže s předčasnou 
ejakulací.

Frekvence sexuálního styku je nyní jedenkrát za 
7 až 10 dnů, téměř při každém styku dochází příliš rychle 
k vyvrcholení, styk proto není pro partnerku uspokojivý. Je 
ženatý podruhé, se současnou manželkou žijí 9 let, určité 
partnerské potíže (blíže nespecifikované) byly v prvním 
manželství, po rozvodu byl asi rok bez partnerky. Nynější 
vztah je bez problémů, manželka je o pět let mladší, 
sexuální potíže dříve nebyly, styk byl asi 3x týdně, nyní 
výrazný pokles frekvence styku. Snížení chuti ke styku 
(libida) nepociťuje, snížení frekvence styku považuje spíše 
za sekundární, do sexuální aktivity se mu příliš nechce, 
neboť se uspokojivě nedaří.

Vnímání sexuálních vjemů (vizuálních, dotykových) 
není subjektivně sníženo. Ranní erekce byly ještě před 
3 roky dobré, denně (citace: „ráno jsme vstávali 
dva“), nyní ranní erekce pozoruje vyjímečně. Obava ze 
selhání a očekávání nezdaru při styku nejsou subjektivně 
podstatné, nevzniká circulus vitiosus „selhání - obava ze 
selhání - další selhání“, ale „sám na sebe je naštvaný“, 
protože nedovede uspokojit partnerku. Negativní reakce 
partnerky na sexuální problémy však neudává. Poslední 
měsíc zkoušel styk bez léků, rigidita penisu byla vždy 
neúplná, nedostačující.

Anamnéza pacienta: 3 roky je léčen pro hypertenzi. 
Před 3 lety byl na operaci varixů obou dolních končetin, 

kdy byla zjištěna hypertenze spolu se zvýšením hladiny 
cholesterolu, nad 12 mmol/l (referenční meze 3,4 - 5,2 
mmol/l). Užívá Enap H 1 tb./den, Lipirex 200 mg 1 tb./den. 
Je sledován v ordinaci interního lékaře. Vážná onemocnění 
kardiovaskulární, onemocnění ledvin či jater neprodělal. 
Kromě operace varixů operován nebyl, úrazy - zlomeniny 
končetin, bez komplikací.

Před 3 lety byla při urologickém vyšetření zjištěna 
zvětšená prostata, ale močí bez potíží, nykturie jedenkrát 
za noc, proud moči subjektivně dobrý, bez dysurií. Kouří 
nepravidělně 3 až 4 cigarety denně, od vojny, tj. asi 30 let. 
Má 3 děti ve věku 26, 24 a 22 let, potíže s plodností neměl. 
Rodinná anamnéza: matka a matka otce měly diabetes 
mellitus, matka i otec měli cévní mozkové příhody. Otec měl 
také hypertenzi, potíže s prokrvením končetin. Bratr zdráv. 
Pracovní vytížení pacienta je značné, ale na vyčerpanost 
si nestěžuje, udává však méně času na odpočinek, než by 
bylo optimální. Přes den má hodně práce, málo času se 
najíst, v poledne jí narychlo, večer více než by měl (citace 
“přes den jen bagetu nebo něco podobného, večer 
znásilním ledničku“). Pacient je živnostník, pracuje jako 
kameník, spontánně sděluje, že poslední dobou čím dál 
častěji vyrývá na náhrobní kameny data narození mužů 
stejného věku jako je on sám, všiml si, že i mladších.

 Klinicky jde o muže mohutné, svalnaté postavy, o váze 
115 kg, psychicky vyrovnaného, který zcela racionálně, 
logicky a otevřeně komunikuje o svých sexuálních potížích. 
Při první návštěvě naměřen tlak krve 144/91, pulz 70/min. 
pravidelný. Pacientovi vysvětleny možné souvislosti potíží 
s jeho celkovým zdravotním stavem a způsobem života, 
vysvětleny možnosti diagnostické a léčebné. Pacient se 
ptá na rozdíl mezi léky, o kterých slyšel a četl - Viagra, 
Cialis, Levitra (sildenafil, tadalafil, vardenafil). Pacientovi 
jsou vysvětleny rozdíly v délce účinku a v dávkování, 
vysvětleno, že princip účinku těchto léků je shodný. 
Vysvětleno, že léky neovlivňují vnímání sexuálních pocitů, 
ani intenzitu orgasmu, že při předčasné ejakulaci neoddálí 
výron spermatu, ale že mohou umožnit opakování styku 
brzy po první ejakulaci, kdy je často ejakulace dosaženo po 
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delším intravaginálním latenčním čase („IELT = Intravaginal 
Ejaculatory Latency Time“). Pacient si přeje předepsat 
Cialis pro delší dobu účinku. Po základním klinickém 
vyšetření odebrána krev ke stanovení hladin androgenů 
a prostatického specifického antigenu. Laboratorně 
zjištěna snížená hladina biologicky dostupnýchandrogenů 
(volný testosteron 30,0 pmol/l, refer. rozmezí 30-190 
pmol/l, celkový testosteron 16,3 nmol/l, refer. rozmezí 
10,4 - 45 nmol/l, SHBG 31,0 nmol/l, free androgen index 
52,6). Poměr hladin celkového testosteronu a vazebné 
bílkoviny SHBG ukazuje v neprospěch androgenů. Zjištěn 
také nepříznivý poměr volného a celkového prostatického 
specifického antigenu: 9% (norma nad 20%) při normálním 
celkovém PSA: 0,67 ug/l (refer. meze do 4 ug/l). Ukazuje 
se návaznost poruchy erekce na problémy ejakulační, 
souvislost hypoandrogenémie (andropenie), ejakulatorní 
a erektilní dysfunkce. Při druhé návštěvě pacient udává 
spokojenost s účinkem léku, který si zvolil - tadalafil 
20 mg („po jedné tabletě jsem měl celý víkend bez 
starostí”), bez vedlejších nežádoucích účínků. Pacientovi 
podrobně vysvětlen laboratorní nález, souvislost s celkovým 
zdravotním stavem, se zátěží v rodinné anamnéze, 
zejména s výskytem hypertenze a cévních mozkových 
příhod u rodičů. Pacient sponte sua připomíná sobě blízké 
a mladší ročníky narození, které vysekává na náhrobky. 

Doporučena návštěva internisty a kontrola hladiny 
cholesterolu, zvládnutí hypertenze. Doporučena kontrola 
stavu prostaty na urologii, změna stravovacích návyků 
a zanechání kouření. Podrobně vysvětleny možnosti další 
andrologické diagnostiky a terapie, možnosti ovlivnění 
hormonálního prostředí a zdůrazněna nutnost počítat 
s delším trváním léčby. Pacient se v této fázi rozhoduje 
pro návštěvu internisty a svého urologa, poté s aktuálními 
výsledky přijde na kontrolu.

 Z této kazuistiky je patrné, že k základní diagnostice 
u některých sexuálních dysfunkcí není nutné nic víc, než 
dostatek času, vědomostí, klinické vyšetření v rozsahu 
interní a chirurgické propedeutiky, tonometr a možnost 
odběru krve na laboratorní vyšetření v dobré laboratoři.

Nejde akutně o život pacienta, proto jsou erektilní 
a ejakulatorní dysfunkce jsou často medicinsky 
bagatelizovány. Sám pacient, který nemá medicínské 
vzdělání, ale je kameníkem, si uvědomuje souvislost svého 
povolání, způsobu života, kvality života („QOL“) a „life 
expectancy“ - tj. doby, kterou člověk stráví na světě v dobré 
tělesné i psychické kondici.

  Uvědomuje si také možnost volby. Bude-li se 
starat o své zdraví lépe, bude kvalita jeho života a délka 
života pravděpodobně významně lepší a delší, než když se 
rozhodne o své zdraví nedbat.

Nádory varlat jsou z valné části záležitostí mužů ve třetím 
a čtvrtém decenniu, tedy mužů, pro které jejich reprodukční 
a sexuální funkce mají podstatný význam.  Výskyt těchto 
poměrně málo častých nádorů  se v posledních dekádách 
podstatně zvyšuje a jejich terapie se stává při včasnějším 
záchytu stále úspěšnější. V důsledku toho mužů, kteří 
přestáli nádor varlete, neustále přibývá. Jejich sexuálním 
problémům se proto odborníci stále více věnují.

V přehledné studii tohoto problému (G.Jonker-Pool 
a spol. 2001) konstatovali autoři, že v písemnictví se u mužů 
po terapii nádoru varlete objevují zprávy o  sexuálních 
problémech s touto průměrnou procentuální častostí: 

Poruchy ejakulace (44%), 
Ztráta zájmu o sex (20%), 
Snížení sexuální aktivity (24%), 
Poruchy orgasmu (20%), 
Nespokojenost se sexuálním životem (19%),  
Poruchy erekce (12%).  
V prospektivních studiích  s několikaletým odstupem 

od terapie pak sexuálních dysfunkcí ubývá, a to s jedinou 
výjimkou, kterou představují nelepšící se poruchy 
ejakulace.

Výskyt sexuálních problémů se pochopitelně liší podle 
způsobu léčení. Podle citované přehledné studie se nejvíce 
poruch erekce objevuje u pacientů, léčených radioterapií 
(25%), nejvíce poruch ejakulace podle očekávání 
u pacientů, kteří podstoupili retroperitoneální lumbální 
lymfadenektomii (82%). Výskyt poruch ejakulace se snižuje 
s používáním méně invazivních chirurgických přístupů 
v devadesátých letech. 

Etiologie nejčastěji uváděných sexuálních poruch je 
zde dvojí. U poruch ejakulace převažuje organická léze 
neurogenní regulace, zejména po chirurgických zákrocích 
v lumbálním retroperitoneu. Poruchy nervového a cévního 
zásobení pohlavních orgánů mohou být také průvodním 
jevem chemoterapie nebo radioterapie. Tak R.Chatterjee 
se spolupracovníky (2000) konstatují, že chemoterapie 
s radioterapií mohou vyvolat mikroangiopatii, která narušuje 
erekci. Podle J.P.A. van Bastena a spol. (2000) sama 
onkologická chemoterapie pravděpodobně žádné vaskulární 
poruchy v penisu léčených mužů nevyvolává.   U ostatních 
uváděných dysfunkcí jde převážně o psychosomatické 
důsledky přestálého závažného onemocnění. Podle základní 
příčiny pak řídíme terapii sexuálních dysfunkcí.

Doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.
Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty a VFN,  Praha

SEXUÁLNÍ PROBLÉMY MUŽŮ PO TERAPII NÁDORU VARLETE

MUDr. Vladimír Kubíček, CSc. 
kubicekmudr@iol.cz
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Anejakulace při orgasmu se vyskytuje u většiny mužů, 
kteří podstoupili bilaterální lymfadenektomii v souvislosti 
s léčbou nádoru. Tento příznak je ovšem popisován až 
v pětině případů také u mužů s nádorem varlete, kteří 
žádný chirurgický výkon neabsolvovali.

V literatuře se nejčastěji uvádí, že bilaterální 
lymfadenektomie vede k retrográdní ejakulaci. Dysfunkce 
je následkem destrukce retroperitoneálně uložených 
sympatických nervových vláken, která zprostředkovávají 
ejakulační reflex. „Suchý orgasmus“, který se u těchto 
mužů vyskytuje, bývá však většinou příznakem pravé 
anejakulace, tedy blokády celého ejakulačního děje.  
Alespoň mezi našimi pacienty s touto pooperační poruchou 
nebyl jediný, který by měl po orgasmu spermie v močovém 
sedimentu. Terapie takto radikální a chirurgickým výkonem 
vzniklé anejakulace není známa. Protože bývá narušen 
celý reflexní oblouk, nelze očekávat velké úspěchy ani 
od elektroejakulace, která může pomoci u případů, kde 
porucha ejakulace má souvislost s transverzální míšní lézí. 
Moderní chirurgické postupy se snaží při retroperitoneálních 
výkonech nervová vlákna šetřit. Podle G.J.Bosla a R.
J.Mosera (1997) tyto chirurgické techniky až v devadesáti 
procentech případů uchovávají po operaci výron semene. 

Porucha není spojena s dalšími problémy a bývá 
předmětem stesků převážně v rámci řešení problému 
neplodnosti dvojice. Pokud nebyly před léčbou uloženy 
pacientovy zárodečné buňky ve spermabance, lze se 
pokusit o získání spermií pro mimotělové oplodnění punkcí 
varlete či nadvarlete.

Nízký zájem o sex a snížená sexuální aktivita 
jsou symptomy převážně psychogenního původu. Naprostá 
většina pacientů po terapii nádoru varlete netrpí pravým 
hypogonadismem, protože orchidektomie bývá provedena 
jen jednostranně. 

Tam, kde pacient přišel o obě varlata, lze očekávat 
hormonálně podmíněný pokles sexuální apetence, který 
zpravidla dobře reaguje na substituci malými dávkami 
androgenů (je-li ovšem taková terapie z onkologického 
hlediska možná).

Na rozvoji psychogenního poklesu sexuálního zájmu 
a aktivity se podílí zejména vědomí vážného a život 
ohrožujícího onemocnění. Přidávají se pak stresy a negativní 
emoce, spojené s vedlejšími účinky aktivní onkologické, 
případně chirurgické terapie. Zpravidla se nejedná 
o ireverzibilní dysfunkci a sexuální aktivita pacientů se po 
čase vrací do obvyklého, věku odpovídajícího stavu.

Terapie sexuálních poruch:  základem je samozřejmě 
racionální psychoterapie, spojená s důkladným poučením 
pacienta o jeho stavu a prognóze. Tam kde je přítomen 
depresivní syndrom,  mohou pomoci antidepresiva. Sexuální 
aktivitu muže poměrně spolehlivě zvyšuje yohimbin (2-3x 
denně 5-10 mg). Symptomatický význam má podávání 
ergolinových preparátů (např. Secatoxin f. 3x denně 15-25 
k.).

Potíže s erekcí mají nejen lidé se závažnými tělesnými 
onemocněními, ale někdy jimi trpí i lidé mladí a zdraví. 
Není proto divu, že také u mužů po terapii pro nádor varlat 
vídáme poruchy erekce. Jejich častost u těchto většinou 
mladých mužů není však nikterak vysoká. Navíc klesá 
v průběhu času, který uplynul od ukončení terapie. Pokud 
nevystačíme se shora uvedenými medikamenty, které mají 

zvýšit sexuální aktivitu a zlepšit sexuální reakce (yohimbin, 
ergolinové deriváty), jsou zde metodou volby modernější 
farmaka, tedy inhibitory PDE 5: sildenafil, vardenafil či 
tadalafil  K diagnostickým i léčebným účelům můžeme zvolit 
též intrakavernózní aplikaci vazoaktivních látek, zejména 
prostaglandinu E1 (Caverject fy Upjohn, Karon fy Léčiva).

Poruchy reprodukčních funkcí
Snížení reprodukční kapacity nemusí být vždy jen 

důsledkem terapie zjištěného nádoru varlete. Známým 
rizikovým faktorem testikulárních  nádorů jsou poruchy 
sestupu varlat a jiné jejich abnormality. Tyto stavy jsou 
současně spojeny s vyšším výskytem patologických 
nálezů v ejakulátu. Infertilní a subfertilní muži jsou 
proto významnou rizikovou skupinou z hlediska včasné 
diagnostiky nádorů varlat (P.N. Kolettis a E.S. Sabanegh, 
2001). Souvislosti mezi abnormálními charakteristikami 
ejakulátu a testikulárními nádory nejsou zatím dokonale 
prozkoumány. Retrospektivní kohortová studie dánských 
autorů, založená na sledování více než 30.000 subfertilních 
mužů, zjistila významnou souvislost mezi patospermií 
a následným rizikem testikulárních nádorů (R. Jacobsen 
a spol., 2000). Vysoké riziko bylo ve stejné souvislosti 
konstatováno též pro nádory peritonea a jiných 
abdominálních orgánů. Muži s koncentrací spermií pod 20 
mil./ml měli vyšší riziko nádoru varlete, než muži s vyšší 
koncentrací spermií. Pro zmíněné souvislosti a v důsledku 
stresu v iniciální fázi terapie zjišťujeme u naprosté většiny 
mladých mužů při vyšetření ejakulátu pro kryoprezervaci 
z onkologické indikace patospermie různé intenzity. 
A. Agarwal a spol. (1995) vyšetřili spermiogram u 34 mužů 
s testikulárním karcinomem a konstatují, že tito muži mají 
vesměs patologický spermiogram, a to bez ohledu na 
stadium nádoru. 

Chemoterapie cytostatiky vede zpravidla k azoospermii. 
Uvádí se, že tato iatrogenní porucha plodnosti je reverzibilní 
až v 80% případů (Dearnaley, D.P. a spol. 2001). Většina 
pacientů, která přestála chemoterapii, může tedy očekávat 
obnovení biologické fertility v průběhu šesti až dvanácti 
měsíců od skončení medikace. Riziko následné azoospermie 
se zvyšuje s dávkou cisplatiny a alkylačních působků. 
Azoospermie, vzniklá v souvislosti s radioterapií, je pak 
většinou ireverzibilní.

Za rozumné se proto dnes považuje, když pacient 
uloží do spermabanky své zárodečné buňky před každou 
radikální cytostatickou terapií, ať již spočívá v chemoterapii, 
radioterapii, nebo terapii chirurgické (A.Giwercman a P.M. 
Petersen, 2000). Protože vyšetření ejakulátu je zpravidla 
možné před zahájením léčby jen jednou, a protože 
spermiologické parametry u těchto mužů bývají slabší, 
poskytuje kryoprezervace  garanci biologického otcovství 
zpravidla jen částečně. Většina námi vyšetřených 
onkologických pacientů má ve spermabance deponováno 
jen několik vzorků, které mohou být využity v programech 
mimotělového oplodnění. Pro mladší ročníky pacientů, kteří 
dosud nemají vlastní dítě, má i tato skutečnost značný 
psychologický efekt. Také  U. Res a spol. (2000) soudí, 
že v době široké dostupnosti moderních reprodukčních 
technik, včetně intracytoplasmatické injekce spermie 
(ICSI) je možné kalkulovat s biologickou plodností také 
u zmrazených vzorků semene, kde je nízká koncentrace 
spermií i jejich funkční a morfologická kvalita. 
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 SMYSL EREKCE

Ve svém příspěvku se pokusím odpovědět na otázku po 
smyslu  ztopoření penisu spíše obecně. Zde je tedy několik 
tezí  o tom, jaké komplikace a na druhou stranu i jaké 
potěšení je  s erekcí spojeno.

Teze 1: Erekce po 35. roce života nemá z hlediska 
evoluce  smysl, protože v době, kdy se vyvinul v druh 
Homo sapiens,  vzhledem ke krátkému věku dožití by muž 
nedovedl své potomky  do dospělosti.

 Antiteze: Od vynálezu antikoncepce převládá u lidí  
jednoznačně rekreační funkce sexu nad funkcí prokreační.  
Víme, že pouze 5% ze 100 miliónů styků, které se denně ve  
světě odehrají, je za účelem oplodnění, při zbylých 95% je  
možnost oplodnění spíše nepříjemnou komplikací.

Teze 2: Většina českých žen, téměř tři čtvrtiny 
z nich,  dosahuje dle našich výzkumů orgasmu především 
klitoridálním  nebo kombinovaným drážděním, pouze asi 
každá desátá potřebuje  k uspokojení penis v pochvě.

 Antiteze: Pro ženy je při sexu nejdůležitější intimita,  
láska, vzájemnost, pouze pro 3% z nich je hlavní motivací  
k sexu orgasmus. I pro ty, které jsou vzrušivé výhradně  
klitoridálně, je erekce u muže důkazem jeho touhy a své  
vlastní sexuální atraktivity. Poruchy ztopoření vedou  
i k jejímu znejištění.

Teze 3: Soulož je nebezpečná: denně se při ní ve světě 
nakazí  pohlavně přenosnými chorobami včetně HIV/AIDS 
až 350 tisíc  lidí.

 Antiteze: Kondom snižuje riziko infekce až 25x, takže 
ti,  kteří se chovají odpovědně, se nemusí příliš obávat 
milování.

Teze 4: Soulož je nebezpečná i z hlediska 
kardiovaskulárních  chorob: až 1% infarktů se přihodí 
během sexuálního styku.

 Antiteze: Až 70% těchto infarktů se odehraje při  
mimomanželském sexu.

Teze 5: V době asistované reprodukce není erekce 
potřebná ani ke transportu spermií k vajíčku. Navíc je 
umělé oplodnění je efektivnější, zatímco jeho úspěšnost při 
jednom cyklu je až  35%, v přírodě je tato pravděpodobnost 
o deset procent nižší.

 Antiteze: Při umělém oplodnění si však člověk užije 
méně  potěšení.

Teze 6: Společenský požadavek sexuální výkonnosti 
vede u mužů  s erektilní dysfunkcí k závažným poruchám 
duševního zdraví - k úzkosti, depresi, ke ztrátě sebevědomí, 
ale i k narušení  partnerských vztahů.

Antiteze: Sexuální výkonnost není jen požadavkem  
společenským, ale je i signálem dobrého tělesného 
a duševního  zdraví. Není jistě náhodou, že člověk má 
v poměru k tělu ze  všech živočichů největší nejenom 
mozek, ale i penis.

Závěr: Muž, který začne sexuálně žít v 16 letech, 
vykoná při  sto stycích ročně do věku 70 let celkem 5400 
souloží. I díky  novým lékům je dnes už pravděpodobnější, 
že je vykoná ke  spokojenosti své i své partnerky.
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HORMONÁLNÍ SUBSTITUČNÍ TERAPIE ANDROGENY 
– aktuální doporučení International Society of Andrology (ISA) 

a International Society for the Study of the Aging Male (ISSAM).

V aktualizaci ISA a ISSAM se objevuje pojem „late onset 
hypogonadismus“ = pozdně nastupující hypogonadizmus 
= „LOH“. Jde o synonymum pro dosud užívané pojmy 
„(P)ADAM - (parciální) deficit androgenů u stárnoucích 
mužů. Pojem stárnutí muže zahrnuje veškeré změny 
v organizmu, organické i psychické, často vzdálené 
pohlavním funkcím v úzkém slova smyslu (osteoporóza, 
změny v CNS, změny metabolizmu cholesterolu a lipidů 
- Nieschlag et al. 1997). Označení se odráží i v názvu 
mezinárodní společnosti, která se věnuje těmto tématům 
- „International Society for the Study of the Aging Male 
(ISSAM)“, založené v roce 1998 v Ženevě. Starší muži, 
navštěvující andrologické a sexuologické ordinace, se 
většinou prezentují s poruchami sexuálních funkcí. Urologická 
praxe se setkává častěji se sexuální dysfunkcí v souvislosti 
s onemocněním prostaty. Tyto potíže však představují 
následky příčin, které ovlivňují celkový zdravotní stav 
pacienta, kvalitu jeho života, jeho morbiditu a mortalitu.

Podle údajů ISSAM:
- doba očekávaného dožití („life expectancy“) u mužů je 

všude na světě o 6 - 7 let kratší, než u žen.
- poměr lidí mladších 15 let / starších 65 let bude v roce 

2050 menší než 0,6 (tj. starších bude téměř dvakrát tolik, 
než mladších)

-  poměr úmrtí na nejčastější choroby mezi ženami 
a muži je vždy v neprospěch mužů: od diabetu (1:1,1) po 
AIDS (1:9). U nejčastější příčiny úmrtí - kardiovaskulárních 
chorob je poměr 1: 2,9 v neprospěch mužů. Tento jev byl  
pojmenován androtropie (nemoci vedoucí k předčasnému 
úmrtí mužů).

Stárnutí je fenoménem fyziologickým, nemoc 
a neschopnost samostatného života však nikoli. Úkolem pro 
medicínu není prodlužovat život, pokud není schopna zajistit 
jeho kvalitu. Důležitý je i aspekt ekonomický. Náklady na 
ošetřování nesamostatného člověka 7x převyšují náklady 
na udržování jeho samostatnosti

Stárnutí přináší mužům mnohé nepříznivé změny tělesné 
i psychické.

Tyto změny jsou hormonálně dependentní. Uvažujeme-
li o tom, zda hormonální terapie může přinést pacientům 
efekt, a za jakého rizika („benefit X risk ratio“), vyvstává 
otázka diagnostických a terapeutických pravidel.

Definice nedostatku androgenů u stárnoucích mužů 
(„Late - onset hypogonadismus“) podle ISA, ISSAM, 
EAU 2005: Jde o klinický a biochemický syndrom, který 
se objevuje s přibývajícím věkem, je charakterizován 
specifickými symptomy a deficitem hladin sérového 
testosteronu. Může vést k významnému zhoršení kvality 
života a nepříznivě ovlivnit funkce mnoha orgánových 

systémů. Syndrom je charakterizován primárně:
-  časně rozpoznatelným úbytkem sexuální touhy (libido) 

a snížením kvality erekcí, zejména nočních.
-  změnami nálady („mood“) s konkomitantním poklesem 

intelektuální aktivity, kognitivních funkcí, schopností 
orientace v prostoru, únavností, špatnou náladou 
a podrážděností (iritabilitou).

- poruchami spánku.
-  poklesem hmotnosti aktivní tělesné tkáně se zmenšením 

objemu a síly svalové.
- zvýšením objemu viscerálního tuku.
- zmenšením tělesného ochlupení a změnami kožními.
-  snížením minerální denzity kostí, vedoucí k osteopenii 

a osteoporóze (následky - zlomeniny při malé zátěži).
 
Diagnostika nedostatku androgenů u mužů:

 A) identifikace odpovídajících symptomů:
 Subjektivní  potíže  andrologických,  urologických 

a sexuologických pacientů jsou často zaměřené na poruchy 
sexuálních funkcí, ostatní potíže mohou stát v pozadí. 
U lékařů jiných oborů se často nedostatek androgenů 
skrývá pod specifickou oborovou symptomatologií, nebo 
jsou potíže polymorfní. Proto je patrná snaha vytvořit 
screeningové dotazníky, zaměřené na symptomatologii 
deficience testosteronu. Jsou zaměřené na subjektivní 
pocity a potíže pacienta. 

Příkladem staršího dobrého dotazníku může být St. 
Louis University ADAM („Androgen Decline in the Aging 
Male“) Questionnaire:

1)  pociťujete pokles libida (sexuálního náboje, 
jiskry)?

2) máte pocit nedostatku energie?
3) pociťujete pokles síly a vytrvalosti?
4)  zmenšila se Vaše tělesná výška? (komprese 

obratlů při osteoporóze)
5) zaznamenal jste zmenšení „radosti ze života“?
6) jste častěji smutný nebo mrzutý?
7) jsou Vaše erekce slabší a kratší než dříve?
8)  zaznamenal jste pokles svých pohybových 

schopností (např. při sportu)?
9) usínáte po obědě?
10)  zhoršila se Vaše pracovní výkonnost 

v zaměstnání?
 
 Jako pozitivní je hodnocena odpověď „ANO“ na otázku 
1 nebo 7
a/nebo odpověď „ANO“ na jiné tři otázky.

Dobrým dotazníkem je tzv. 
AMS dotazník, který zde uvádíme.
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Které z následujících příznaků na sobě v současné době pozorujete? Prosím, označte křížkem odpovídající 
okénkou každého příznaku. Pokud určitý příznak vůbec nepozorujete, zaškrtněte políčko „žádné“.

Příznaky vůbec málo občas často velmi 
často

1. Ztrácíte pocit celkové pohody klasifikace
(celkový zdravotní stav, subjektivní pocity)W ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

2.
Bolesti kloubů a svalů
(bederní páteř, klouby, bolest kyčlí, celková bolest 
zad)

❏ ❏ ❏ ❏ ❏

3. Silné pocení (náhlé neočekávané stavy, návaly 
horka bez závislosti na stresu) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

4.
Problémy se spaním (problém s usínáním, 
probouzení během noci, časné probuzení s pocitem 
únavy, špatná kvalita spánku, nespavost)

❏ ❏ ❏ ❏ ❏

5. Zvýšená potřeba spánku, častý pocit únavy ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

6. Podrážděnost (agresivní pocity,drobnost dokáže 
rozzlobit, rozladěnost) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

7. Nervozita (pocit napětí, neklid, nervozita) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
8. Úzkost (pocity paniky) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

9.

Fyzická vyčerpanost/nedostatek sil (celkový 
pokles výkonnosti, snížení aktivity,ztráta zájmu 
o aktivní odpočinek,pocit menší výkonnosti,menší 
úspěšnosti, musíte se nutit do činnosti)

❏ ❏ ❏ ❏ ❏

10. Snížení svalové síly (pocit slabosti) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

11.
Depresivní stavy (špatná nálada,pocit 
smutku,nutkání k pláči,ztráta elánu, náladovost, pocit 
zbytečnosti)

❏ ❏ ❏ ❏ ❏

12. Pocit,že to nejlepší již máte za sebou ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
13. Pocit vyhoření, pocit že jste na dně ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
14. Zmenšení růstu ochlupení ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
15. Snížení schopnosti/frekvence sexuálního styku ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
16. Snížení počtu ranních erekcí ❏ ❏ ❏ ❏ ❏
17. Snížení sexuální potřeby/libida (snížené potěšení 

ze sexu, malá potřeba sexuálního styku) ❏ ❏ ❏ ❏ ❏

Máte nějaké další problémy?
ANO

❏
NE

❏
Pokud ano, prosím, popište je:

AMS dotazník

Dotazníky nenahrazují anamnézu, či dokonce laboratorní diagnostiku!
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ZKRÁCENÝ SOUHRN ÚDAJŮ

O PŘÍPRAVKU Nebido

KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jeden ml injekčního roztoku obsahuje 250 mg

testosteron undekanoátu.

Jedna ampulka se 4 ml injekčního roztoku ob-

sahuje 1000 mg testosteroni undecanoas.

KLINICKÉ ÚDAJE

● Terapeutické indikace

Testosteron k substituční léčbě u mužského hy-

pogonadismu, kde byl deficit testosteronu  po-

tvrzen klinickým a biochemickým vyšetřením

● Dávkování a způsob podání

K intramuskulárnímu podání.

Dospělí muži a muži v pokročilém věku: Jed-

na ampulka  Nebida (odpovídající 1000 mg

testosteron undekanoátu) se aplikuje jednou

za 10 až 14 týdnů. Tato frekvence injekcí po-

stačuje k udržení dostatečných hladin tes-

tosteronu a nevede k jeho akumulaci.

● Zahájení léčby

Před zahájením a v úvodu léčby je třeba stanovit

sérové hladiny testosteronu. V závislosti na séro-

vých hladinách testosteronu a klinických přízna-

cích lze interval mezi prvními dvěma injekcemi

na rozdíl od doporučeného udržovacího interva-

lu 10 až 14 týdnů zkrátit na minimálních 6 týd-

nů. Touto úvodní dávkou lze rychleji docílit do-

statečných rovnovážných hladin testosteronu.

● Kontraindikace

Užití Nebida je kontraindikováno u androgen-

dependentního karcinomu prostaty nebo muž-

ské mléčné žlázy; v případě dříve prodělaných

nebo přítomných nádorů jater;  při hypersen-

zitivitě na léčivou látku nebo na kteroukoli po-

mocnou látku.

Zvláštní upozornění a zvláštní opatření pro

použití

● Lékařské vyšetření

Před zahájením podávání testosteronu musí být

všichni pacienti podrobně vyšetřeni, aby bylo

vyloučeno riziko preexistujícího karcinomu pro-

staty. U pacientů léčených testosteronem je ne-

zbytné nejméně jednou ročně provádět pečlivé

a pravidelné kontroly prostaty a mléčných žláz

v souladu s doporučenými postupy (digitální

vyšetření per rectum a stanovení sérového PSA).

U pacientů v pokročilém věku a u rizikových ne-

mocných (s přítomností klinických nebo rodin-

ných rizikových faktorů) je nezbytné provádět

tato vyšetření dvakrát ročně.

Kromě laboratorního stanovení koncentrací

testosteronu je u nemocných na dlouhodobé

léčbě androgeny potřeba pravidelně kontro-

lovat hemoglobin, hematokrit a jaterní testy.

U nemocných léčených androgeny, kteří

v důsledku substituční léčby dosahují normál-

ních plazmatických koncentrací testosteronu,

může dojít ke zlepšení inzulínové senzitivity.

Nadměrná expozice androgenům se může kli-

nicky projevovat podrážděností, nervozitou,

zvýšením tělesné hmotnosti, protrahovanými

nebo častými erekcemi. Při výskytu těchto pří-

znaků je potřebná úprava dávkování. Může

dojít k zesílení preexistující spánkové apnoe.

Sportovce léčené testosteronovou substitucí

z důvodu primárního nebo sekundárního muž-

ského hypogonadismu je třeba informovat

o tom, že tento léčivý přípravek obsahuje ak-

tivní složku, způsobující pozitivní reakci v an-

tidopingových testech.

Androgeny nejsou vhodné k posilování vývi-

nu svalů  u zdravých lidí ani ke zvyšování fy-

zické zdatnosti.

● Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné

formy interakce

U testosteronu a jeho derivátů byl popsán

vliv na zvýšení aktivity perorálních antikoa-

gulancií. Současné podání testosteronu

a ACTH nebo kortikosteroidů může vystup-

ňovat vznik otoků. Interakce s laboratorními

testy: androgeny mohou snížit hladiny glo-

bulinu vázajícího tyroxin, následkem čehož

dochází k poklesu hladin celkového T4 a ke

zvýšenému vychytávání T3 a T4. Hladiny

volných hormonů štítné žlázy se však nemě-

ní a klinické nálezy nesvědčí pro dysfunkci

štítné žlázy.

● Nežádoucí účinky

Nejčastěji se vyskytujícím nežádoucím účin-

kem je bolest v místě vpichu injekce (10%).

● Předávkování

Po předávkování nejsou kromě ukončení léč-

by daným léčivým přípravkem nebo kromě re-

dukce jeho dávky potřebná žádná zvláštní lé-

čebná opatření.

● Farmakokinetické vlastnosti

Absorpce

Nebido je depotní přípravek k intramuskulární

aplikaci s obsahem testosteron undekanoátu,

který nepodléhá “first-pass”efektu. Po intra-

muskulární injekci olejového roztoku testoste-

ron undekanoátu se směs postupně uvolňuje

z depotního místa a je téměř úplně štěpena

sérovými esterázami na testosteron a unde-

kanoovou kyselinu. Zvýšené sérové hladiny

testosteronu nad základní hodnoty lze nalézt

jeden den po podání přípravku.

Koncentrace pod kontrolou

Nebido®: depotní přípravek pro léčbu hypogonadismu

● Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

přípravku

Toxikologické studie neprokázaly jiné účinky

Nebida, než které lze vysvětlit hormonálním

profilem léku.

● Inkompatibility

Studie kompatibility nejsou k dispozici, a pro-

to tento léčivý přípravek nesmí být mísen

s žádnými dalšími léčivými přípravky.

● Doba použitelnosti

3 roky.Léčivý přípravek musí být použit ihned

po otevření.

● Přípravek je částečně hrazen z prostředků

veřejného zdravotního pojištění.

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Schering AG

D-13342 Berlín

Německo

REGISTRAČNÍ ČÍSLO(A)

56/176/05-C

Schering s.r.o., Šafaříkova 17, Praha 2,

tel.: +420 271730 661
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B) klinické vyšetření: celkové vyšetření, vyšetření 
genitálu - testes, penis, prostata per rectum, palpační 
vyšetření prsů muže.

C) diferenciální diagnostika onemocnění s podobnou 
symptomatologií, jako jsou deprese, anémie, 
hypothyreoidizmus. Nezapomínat na možnost multimorbidity, 
nežádoucí účinky mnohočetné farmakoterapie, iatrogenní 
potíže !

D) laboratorní hormonální vyšetření:
Moderní laboratorní markery k určení nedostatku 

testosteronu v závislosti na věku muže: V našich 
laboratořích je nejčastěji hladina testosteronu stanovena 
jako celkový testosteron (total testosterone = tT).

Testosteron se v organizmu vyskytuje ve třech formách: 
1) jako volný testosteron (free testosterone = fT) - 2 %, 
2) testosteron vázaný slabou vazbou na albumin - 68 %, 
3) testosteron vázaný silnou vazbou na globulin (sex 
hormone binding globuline = SHBG) - 30 %.

 Volný testosteron a na albumin vázaný testosteron 
dohromady tvoří biologicky dostupný testosteron 
(bT).

 Podle hladiny celkového testosteronu a SHBG může 
biologicky dostupný testosteron reprezentovat 10 až 90% 
hladiny celkového testosteronu. Abnormálně nízké hodnoty 
bT mohou být přítomny i při hladině tT, která je v laboratorní 
normě. Stanovení hladiny SHBG je esenciální pro stanovení 
těchto diskrepancí mezi hladinami tT a bT.

 S věkem dochází k poklesu sekrece testosteronu 
a změně poměru mezi jednotlivými typy testosteronu: - 
tT: pokles s věkem relativně malý - fT: signifikantní pokles 
s věkem (až o 40%) - bT: signifikantní pokles s věkem 
(až o 50%) - SHBG: signifikantní vzestup s věkem (až 
o 40%)

 Pokles hladiny bT se děje tempem přibližně 1% za rok. 
Začátek tohoto poklesu je individuální, záleží na celkovém 
stavu pacienta. Vrcholu androgenní aktivity dosahuje 
mužský organizmus kolem 30. roku života, od té doby lze 
pozorovat pokles. Akcelerace nastává v 5. dekádě života 
muže.

Pokles hladiny bT koreluje významně s výskytem 
fyzických a mentálních potíží starších mužů. Suplementace 
testosteronu, která redukuje hladinu SHBG je proto 
prospěšná mužům s androgenní deficiencí.

 Součástí podrobnějšího vyšetření je stanovení zpětné 
vazby hormonů hypotalamo-hypofyzárně-gonadální osy, 
antiandrogenně působících hormonů (prolaktin, estrogeny, 
kortizol, progesteron) dehydroepiandrosteronu a jaho 
aktivního metabolitu DHEA sulfátu ( = marker biologického 
věku, neuroendokrinní působek ovlivňující senzoritu CNS 
a náladu člověka) a jejich vzájemné rovnováhy.

International Society of Andrology a ISSAM doporučuje 
k laboratorní diagnostice (Nieschlag, Swerdloff, Behre at. 
al. 2004, 2005):

Pro hodnocení hladiny tT odběr mezi 7. - 11. hodinou 
ranní. Nejšířeji akceptovaný a nejspolehlivější parametr 
k zjištění nedostatku androgenů (hypogonadizmu) je 
hodnocení hladiny biologicky dostupného testosteronu, 
nebo alternativně hladiny volného testosteronu a kalkulací 
indexu volných androgenů z hladiny celkového testosteronu 
a SHBG. Nejsou stanoveny všeobecně akceptované limity 
pro dolní hranici normy. Není jisté, zda nejsou prahové 

hodnoty geograficky či etnicky různorodé. Důležité je 
hodnocení a interpretace vyšetřujícím lékařem. Nicméně 
bylo dosaženo všeobecné shody o tom, že hodnoty 
tT nad 12 nmol/l (400 ng/dl) nebo fT nad 250 pmol/
l nevyžadují substituci. Podobně bylo dosaženo 
konsensu o tom, že hodnoty tT pod 8 mmol/l resp. 
fT pod 200 pmol/l vyžadují substituci. Vzhledem 
k tomu, že symptomy nedostatku testosteronu jsou 
manifestní při hladinách tT 8 - 12 nmol/l, není důvod 
u těchto pacientů nepřistoupit k léčbě.

 Stanovení hladin testosteronu ve slinách se ukázalo 
jako spolehlivá náhrada za stanovení hladin fT v séru, ale 
nelze je zatím doporučovat, protože nezbytné technologie 
ještě nebyly standardizovány. Pokud hladiny testosteronu 
klesají pod dolní limit akceptovaných normálních hodnot, 
je doporučováno druhé stanovení spolu se stanovením 
hladiny luteotropního hormonu (LH).

 Stárnutí přináší signifikantní změny také v jiných 
endokrinních systémech, jejichž významnost ještě není 
plně rozpoznána. Obecně stanovení hladin thyreoideálních 
hormonů, kortizolu, DHEA, DHEA-S, melatoninu, GH-STH 
a IGF-1 (růstový hormon a insulin-like růstový faktor) není 
absolutně indikováno při nekomplikovaných stavech poklesu 
hladin androgenů („LOH“). Při podezření na další endokrinní 
onemocnění je však nutné zvážit tato zde uvedená i další 
vyšetření. Diabetes mellitus II. typu je častým postižením 
stárnoucích mužů. Před léčbou substitucí testosteronem je 
třeba jej vyloučit. U stárnoucích mužů s hlavním problémem 
erektilní dysfunkce je třeba stanovit hladiny krevních lipidů 
a provést hodnocení stavu jejich cévního systému.

 Terapie nedostatku androgenů u mužů:
 Před započetím hormonální substituční terapie má být 

stanovena jasná indikace k léčbě, založená na společné 
bázi klinického obrazu a laboratorního vyšetření.

 Rozlišujeme terapii kauzální a symptomatickou. 
Kauzální terapie snížené hladiny androgenů směřuje 
k obnovení jejich vlastní produkce. Čím mladší muž, tím 
více je nutno se o ni snažit, a tím větší je pravděpodobnost 
úspěchu. U mladého muže je restituční kapacita organizmu 
vždy větší. Je třeba počítat se stoupající androgenní 
aktivitou do 30. roku věku, kdy jsou také výsledky kauzální 
terapie nejlepší. Velmi je nutno zdůraznit opomíjenou léčbu 
infertilních mužů s testikulární insuficiencí po asistované 
reprodukci. I po 30. roce věku má kauzální terapie smysl, 
její výsledek závisí na biologickém věku muže. Vezmeme-li 
v úvahu, že alternativou je časově neomezená hormonální 
substituce, je třeba se o kauzální terapii pokusit vždy, 
pokud má nějakou naději na úspěch.

 Možnosti restituce normální testikulární aktivity vychází 
z aktivity hypotalamo-hypofyzárně-gonadální osy (HHG), 
morfologického nálezu a krevního zásobení varlat. Arteriální 
perfúze varlat je nejčastěji postižena aterosklerózou 
(Ledda 1996) při nikotinismu, hypercholesterolémii 
a aterogenním lipidovém profilu (Krause et al. 1991), 
následná hypotestosteronémie potencuje změny lipidového 
metabolizmu a uzavírá bludný kruh. Spolu s normální 
evakuací žilní zajišťuje arteriální přítok nízkorezistentní 
tkáňovou perfúzi testis, a tím adekvátní nutrici tkáně. 
Zvýšení rezistence cévní je velmi často způsobeno žilní 
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testikulární insfuciencí (varikokélou). Pokud se v důsledku 
dilatace žilní vyvine chlopenní insuficience, má v důsledku 
převážně vertikální polohy člověka progresivní charakter. 
Proto je nutné správně indikovat ošetření varikokél nejen 
podle fertility a subjektivních potíží, ale i s perspektivou 
muže do budoucna (Wagner et al. 1994). Aterosklerotické, 
arteriosklerotické změny a postižení drobných cév 
(mikroangiopatie) jsou záležitostí životosprávy, diety, 
návyků, ale jsou podmíněny i geneticky. Podobně jako 
je erektilní dysfunkce považována za klinický marker 
zvyšující riziko výskytu koronárního tepenného postižení, je 
pravděpodobné, že arteriální isuficience testikulární bude 
brzy považována za marker postižení cerebrálních arterií 
(stejný princip nízkorezistentní tkáňové perfúze cévní, 
endokrinní aktivita a vysoké metabolické nároky tkáně).

 Substituce hormonální testikulární aktivity může být 
v podobě netlumící HHG osu dočasnou součástí terapie 
restituční, anebo je samostatnou formou terapie. V tomto 
případě je nutno ji od začátku považovat za terapii trvalou, 
vyžadující trvalou dispenzarizaci pacienta. Je proto logicky 
indikována zejména tam, kde restituční terapie nemá dobrý 
efekt, a tam, kde stav a věk pacienta vyžadují hormonální 
substituci proto, abychom předešli vývoji patologických 
změn z nedostatku androgenů.

 Vyšetření a diferenciace indikací k jednotlivým typům 
terapie jsou dosti individuální a někdy nejednoduché. 
V nejednoznačných případech patří nepochybně do rukou 
zkušeného androloga, endokrinologa či urologa . I tam, kde 
je diagnostická situace indikačně jednoznačná, je nutno 
dodržovat pravidla substituce androgenů, respektovat 
kontraindikace a pacienta dispenzarizovat. Vzhledem 
k tomu, že ve světě tento typ terapie začal dříve než u nás, 
můžeme vyžít zkušeností kolegů z USA a závěrů ISSAM.

Nežádoucí účinky HST androgeny:
Indukce erytropoezy a následné zvýšení viskozity 

krve, snížení cerebrální perfúze a s tím riziko cévní mozkové 
příhody se týká hlavně pacientů nad 50 let s přítomnou 
arteriosklerózou mozkových cév. Pečlivé sledování 
hematokritu, hodnot lipidového a cholesterolového 
metabolizmu během léčby je schopno včas detekovat 
nežádoucí změny a úpravou dávky jim zabránit. Sledování 
aterogenního profilu pacienta jej nutí i ke změně 
životosprávy (dieta, kuřáctví, pohybová aktivita) a může 
mít velmi pozitivní konečný efekt na jeho celkový zdravotní 
stav (Hellstrom 1997).

Vliv terapie androgeny na androgen dependentní 
vývoj prostaty - hlavně na benigní hyperplazii 
a karcinom prostaty je palčivou otázkou („hot question“) 
minulé i současné urologie (Kawaciuk 2001). V rozvaze 
o působení androgenů na vývoj prostaty je zdůrazňováno, 
že u mužů, kteří trpí androgenní deficiencí od dětství 
(v minulosti kastráti) se benigní hyperplazie prostaty 
nevyskytuje. Toto onemocnění prostaty se však objevuje 
typicky v období, kdy u muže hladiny androgenů klesají (5. 
- 6. dekáda života). V tomto období se také zvyšuje relativní 
objem tukové tkáně (Body Mass Index) a to zejména objem 
viscerálního abdominálního tuku. Tuková viscerální tkáň 
(maskulinní obezita typu „jablka“) je bohatá na aromatázy, 
které konvertují testosteron na estrogeny (estradiol, 
estron, estriol). Současně s přibývajícím věkem stoupá 

hladina SHBG, který má daleko větší vazebnou kapacitu pro 
androgeny, nežli pro estrogeny. Vznikající dysbalance mezi 
hladinou biologicky dostupného testosteronu a estrogeny 
je pravděpodobně jedním z podstatných faktorů, které 
indukují hyperplastické změny prostatické tkáně. Proto 
péče o zachování přirozené produkce androgenů má 
reálně pozitivní vliv na vývoj prostaty. Podávání exogenních 
androgenů jako prostatoprotektiva s pozitivním efektem 
bylo pozorováno v animálních studiích. Benigní hyperplazie 
prostaty není kontraindikací k substituční terapii 
testosteronem. Při těžké obstrukci, způsobené BHP, má 
být nejdříve vyřešena obstrukce. Obstrukce středního či 
mírného stupně představují parciální kontraindikaci, která po 
zlepšení obstrukční symptomatologie pomíjí. U karcinomu 
prostaty je androgenní závislost prokázána (Tanagho et al. 
1994, Walsh et al.1992). Podávání androgenů však nebylo 
nikdy prokázáno jako iniciátor maligních změn prostaty. 
Při racionální úvaze o indikaci terapii androgeny u starších 
mužů je vhodné zvážit následující argumenty: Karcinom 
prostaty se objevuje s narůstající četností u stárnoucích 
mužů, obvykle po 50. roce života. S každou dekádou 
četnost roste. Po 50. roce života (a s každou další dekádou) 
však významně klesá produkce androgenů u muže. Kromě 
toho se zvyšuje hladina SHBG, který váže androgeny 
do biologicky neaktivní vazby. Klesá hladina biologicky 
aktivního testosteronu, neefektivnějšího androgenu. 
Afinita SHBG k testosteronu je vyšší než k estrogenům, 
a vznikající nerovnováha androgeny - estrogeny (ve 
prospěch estrogenů) je objektivně stanovitelná. Karcinom 
prostaty se tedy nejvíce objevuje u muže ve věku, kdy 
má nejméně biologicky dostupných androgenů a nejvíce 
biologicky dostupných estrogenů, které mají antiandrogenní 
efekt. Další racionální úvaha se týká 20-ti letého používání 
nonhepatotoxických testosteronových esterů k HST u mužů 
ve vyspělém světě. Během této doby nebyla prokázána 
pozitivní souvislost substituce androgenů a zvýšeného 
výskytu karcinomu prostaty u mužů s touto terapií. 
Moeller a Hoffmann (2001) prokázali, že nízké hladiny 
testosteronu jsou u pacientů s Ca prostaty spojeny s vyšším 
gradingem (Gleasonovo skóre) a s kratším přežíváním, 
než u eugonadálních mužů. Histopatologické hodnocení 
pomocí Gleasonova skóre se pohybuje ve významně vyšší 
úrovni u mužů s sérovou hladinou testosteronu pod 3,0 ng/
dl (jednotky užívané v USA), nežli u mužů s vyšší hladinou 
testosteronu - nad 3 ng/ml. Jsou-li karcinomové buňky již 
přítomny, může podávání androgenů akcelerovat jejich 
růst. Proto je terapie androgeny u mužů s karcinomem 
prostaty kontraindikována. K terapii karcinomu prostaty je 
užívána androgenní deprivace. Z toho však nelze soudit, že 
androgeny vyvolávají karcinom prostaty. Pak by jej logicky 
museli mít nejčastěji muži v období, kdy mají nejvíce 
biologicky dostupných androgenů, tj. ve 3. dekádě života.

 Obava z podání androgenů muži s nedetekovaným 
karcinomem prostaty vede lékaře k pečlivému vyšetření 
muže před podáním léku (vyšetření per rectum + PSA) 
a k svědomitému sledování vývoje prostaty během terapie. 
Tento postup zvyšuje včasný záchyt klinicky „němých“ 
postižení prostaty, které mají lepší terapeutickou prognózu 
než symptomatická onemocnění.

 V zemích, kde je HST androgeny pro muže již 
etablována, je možné sledovat vývoj „HST versus prostata“, 
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který se podobá vývoji terapie u žen v menopauze „HST 
estrogeny a gestageny versus endometrium - prs“. Při 
správném postupu nejen že nestoupá výskyt nádorových 
onemocnění, ale jsou dříve diagnostikována, v nižším 
stadiu, kdy lépe reagují na léčbu.

 Vzhledem k tomu, že kontraindikace (zejm. Ca 
prostaty) se může vyvinou během léčby androgeny, 
což vyžaduje rychlé přerušení terapie, má být u starších 
mužů dávána přednost krátkodobě působícím preparátům 
(perorální, transdermální, bukální formy) před dlouhodobě 
působícími formami léčiv, která vytvářejí v organizmu depot 
(intramuskulární, subdermální).

 Věk pacienta není sám o sobě kontraindikací k substituční 
terapii testosteronem, jsou-li vyloučeny kontraindikace.

 
Racionální substituční terapie androgeny pro 

muže. (aktualizace dle ISA, ISSAM, EAU 2005)

Nezbytná vyšetření před začátkem léčby:

I. Anamnéza: Celková závažná onemocnění, zejména 
onemocnění kardiovaskulárního systému, ledvin, jater. 
Kouření, abúzus alkoholu. Léková anamnéza. Anamnéza 
onemocnění pohlavních orgánů, zejména varlat a prostaty, 
anamnéza fertility. Rodinná anamnéza karcinomu prostaty.

II. Klinické vyšetření:
1) Celkové somatické vyšetření s klinickým hodnocením 

stavu kardiovaskulárního systému, biologického věku muže, 
známek periferního obstrukčního arteriálního postižení, 
známek androgenizace, distribuce tělesného tuku. Vyšetření 
krevního tlaku a pulsu.

2) Klinické vyšetření prsů muže pečlivou palpací.
3) Klinický stav genitálu: Penis - stav topořivých těles, 

předkožky a ústí uretry. Varlata - velikost, tonus, další obsah 
skróta (nadvarlata, cévní pleteně). Vyšetření per rektum 
s pečlivým palpačním hodnocením stavu prostaty.

III. Laboratorní vyšetření: 
testosteronémie (optimálně hladina celkového a volného 

testosteronu), SHBG, prolaktin, PSA (tPSA, f/tPSA), LH. 
Hodnocení hladiny biologicky dostupného testosteronu 
v poměru k věku pacienta.

Doporučená vyšetření před zahájením terapie:
 Indikace podle anamnézy a klinického stavu pacienta:

cholesterolémie, glykémie, lipidový profil, krevní obraz.
Hormonální vyšetření: hladina FSH, progesteronu, 

estradiolu, DHEA, DHEA sulfátu, STH-HGH, IGF-1, free 
testosteronu, DHT, kortizolu. BMI („body mass index“): 
poměr aktivní a tukové tělesné hmoty.

Kontraindikace k HST androgeny u muže:
- karcinom prostaty
- karcinom prsu
- tumor jater
- prolaktinom
- spánková apnoe v anamnéze  

 Cíle hormonální substituční terapie androgeny:
- zlepšení symptomů deficience testosteronu.
-  nastavení a udržení stabilních fyziologických 

koncentrací celkového a biologicky dostupného 

testosteronu a jeho hlavních metabolitů: 
dihydrotestosteronu a estradiolu.

-  dosažení terapeutických cílů s minimem vedlejších 
účinků.

 
Nežádoucí účinky HST testosteronem:
I.  -  indukce erytropoezy, spánková apnoe,   

polycytémie - vše zejména u pacientů 
  nad 50 let
 - akcelerace tumorózního onemocnění jater 
Indukce erytropoezy vede ke zvýšení viskozity krve, tím 

ke snížení cerebrální perfúze. Zvyšuje se tak riziko CMP 
u pacientů s přítomnou aterosklerózou mozkových cév, 
zejména u kuřáků a hypertoniků s hypercholesterolémií.

II. Určitý stupeň retence natria je obvyklým průvodním 
jevem u HST androgeny, ale množství retinovaného sodíku 
je obvykle malé. Závažnější retence extracelulární tekutiny 
a natria se může objevit u pacientů s kongestivním 
srdečním selháním a renálním selháním, kdy se mohou 
objevit otoky. U těchto pacientů je třeba pečlivě zvážit 
poměr mezi prospěchem a rizikem léčby.

III. Vliv HST na androgen-dependentní vývoj 
stavu prostaty: Před terapií je nutné vyšetřit stav 
prostaty, během léčby monitorovat vývoj případné benigní 
hyperplazie, myslet na možnost vzniku karcinomu prostaty 
nezávisle na léčbě a včas detekovat vznik karcinomu. 
Incidence karcinomu prostaty výrazně stoupá s věkem, 
proto je zvýšená pozornost věnována mužům již po 45. 
roce života. Stav prostaty před HST androgeny je však 
nutné vyšetřit u mužů jakéhokoli věku.

 Racionální HST androgeny podle věku:

Věk 14 - 18 let: Terapii vede specializovaný lékař 
v oboru andrologie, dětské urologie či dětské endokrinologie. 
Léčba je velmi individuální. Tento příspěvek je věnován 
dospělým a stárnoucím mužům, problematika pediatrické 
preventivní andrologie zasluhuje samostatné pojednání.

Věk 18 - 45 let: 
Efektivní HST:

 - p.o. testosteron undekanoát 4x40 mg či 2x80 mg/24 
hodin (preparát Undestor).
 - i.m. testosteron undekanoát 250 mg /ml, podávání 1x za 
10 – 14 týdnů, po první aplikaci kontrola a případně podání 
druhé dávky dříve - za 6 týdnů (preparát Nebido). 
- i.m. 100 mg monokomponentního androgenního 
preparátu na týden. V zahraničí je užíván testosteron 
enantát či cypionát, které u nás nejsou registrovány. 
Depotní testosteron izobutyrát (preparát Agovirin depot) 
je podáván v množství 25 - 50 mg jednou za 14 dnů. 
- Kombinace esterů testosteronu s odpovídajícím dávkováním 
(100 mg/týden) - podávání vícekomponentního preparátu 
v kombinaci esterů s rozdílnou dobou účinnosti: testosteron 
propionát, fenylpropionát, izokaproát a dekanoát (preparát 
Sustanon 250) v dávkování 250 mg 1x/2-3 týdny.

Sledování pacienta:
1) Klinické kontrolní vyšetření nejméně 1x ročně 

s monitorací subjektivního efektu a objektivního nálezu. 
Vyšetření prostaty per rectum.
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- každý rok po 40. roce života, současně stanovení PSA.
 2) Laboratorní vyšetření. Hodnocení hormonálních 

hladin: prováděno při klinických kontrolách, tj. nejméně 
jednou ročně. Minimální rozsah: testosteronémie, 
prolaktinémie, hladina SHBG, LH. Hodnocení hladiny 
biologicky dostupného testosteronu v poměru k věku 
pacienta. Odběry se provádí: - 2-3 hodiny po p.o. podání 
- 3-5 dnů po i.m. injekci (aplikace 1x týdně) - 2. či 3. týden 
po i.m. injekci, či před aplikací další dávky. 

U pacientů s anamnézou kouření, s hyper-
cholesterolémií a hypertenzí je nutno doporučit další 
vyšetření: a) hematokrit před terapií, po 2 a 4 týdnech, 
po 3 měsících a pak v ročních intervalech. Zvýšení o 4% 
znamená riziko chronické hypoxie a spánkové apnoe, je 
nutné přerušení HST a další vyšetření.

b) stanovení sérových triglyceridů, celkového 
cholesterolu, HDL a LDL cholesterolu na začátku a pak 
v 3 měsíčních intervalech.

Věk nad 45 let: Zpravidla je nutné snížení dávky 
či prodloužení intervalu podávání o 25 - 50 %, neboť 
metabolická clearance testosteronu se snižuje s věkem. 
Snižuje se tak riziko polycytémie, spánkové apnoe, riziko 
podpory růstu nově vzniklého Ca prostaty (pokud vznikne 
během terapie).

Sledování pacienta:
1) Klinické kontrolní vyšetření s monitorací subjektivního 

efektu a objektivního nálezu. Vyšetření prostaty per rectum 
a stanovení PSA: 

1. rok terapie po 3 měsících, dále po roce.

2) Laboratorní vyšetření. Hodnocení hormonálních 
hladin. Prováděno při klinických kontrolách. Rozsah 
vyšetření a odběr je prováděn stejně jako u věkové skupiny 
do 45 let.

Hodnocení hematokritu, metabolizmu cholesterolu 
a lipidů - během terapie testosteronem se může vyvinout 
polycytémie. Je proto indikováno periodické hematologické 
vyšetření, kromě stanovení hodnot před terapií také 
vyšetření během prvního roku každé 3 měsíce, dále 1x 
ročně. Podle výsledků může být nutná úprava dávky.

 Zvýšení denzity kostní při terapii testosteronem je 
znatelné a může vést k snížení výskytu fraktur. Hodnocení 
kostní denzity je přínosné každé 2 roky, pokud je indikace, 
pak i častěji.

 U mužů s nízkými sérovými hladinami testosteronu 
a s erektilní dysfunkcí terapie testosteronem sama 
o sobě nemusí vést ke zlepšení sexuálních funkcí. Je proto 
nutno zvážit léčbu v komplexu všech léčebných možností 
(včetně inhibitorů PDE-5). 

 Muži neodpovídající na terapii PDE-5 inhibitory mohou 
mít nízké hladiny testosteronu a mohou potřebovat 
substituční terapii testosteronem.

Transrektální sonografické vyšetření a biopsie prostaty 
jsou provedeny kdykoliv je podezření na patologické 
změny prostaty, které by mohly ukazovat na karcinom. Do 
vyloučení karcinomu vysazení HST androgeny.

Muži, kteří byli úspěšně léčeni pro Ca prostaty 

a mají potíže prokazatelně související s nízkou hladinou 
androgenů (symptomatický hypogonadizmus) jsou 
kandidáty na substituční terapii testosteronem. Ovšem po 
uplynutí rozumného („prudent“) intervalu od doby, kdy 
nebyl prokázán reziduální karcinom. Rizika a prospěch 
léčby musí být pacientovi jasně vysvětlena a on jim musí 
porozumět. Sledování pacienta musí být obzvláště pečlivé. 
Neexistují naprosto jednoznačné argumenty pro ani proti 
tomuto doporučení. Lékař musí ukázat dobrou klinickou 
rozvahu spolu s adekvátním znalostmi výhod a nevýhod 
léčby testosteronem v této situaci.

Z hlediska užitku léčby pro pacienta a bezpečnosti 
terapie je třeba zvážit hodnoty optimálních sérových 
hladin, kterých je možné léčbou dosáhnout. V současnosti 
(Nieschlag, Swerdloff, Behre et al. 2004 - 2005) jsou 
doporučovány sérové hladiny adekvátní hladinám mužů 
mladšího až středního věku, které mají být terapeutickým 
cílem. Je nutné se vyhnout dosažení syprafyziologických 
hodnot. Udržení cirkadiálního rytmu sérových hladin 
testosteronu se zdá být žádoucí, ale průkazné informace 
svědčící pro či proti udržení cirkadiálního rytmu při terapii 
nejsou k dispozici.

Tento postup představuje základní variantu péče o muže 
s nedostatkem androgenů („late onset hypogonadismus - 
LOH“, „(P)ADAM“). Podle klinické rozvahy lékaře a stavu 
pacienta je nutno léčbu individualizovat.

 Pro substituční terapii mají být užívány preparáty 
na bázi přirozeného testosteronu. Současně dostupné 
intramuskulární, perorální, subdermální, transdermální 
a bukální preparáty mají prokázanou bezpečnost a účinnost 
(v České republice jsou dostupné jen intramuskulární 
a perorální preparáty, připravuje se transdermální 
Androgel).

 Alkylované preparáty, jako je 17-alfa metyltestosteron 
jsou obsoletní vzhledem k potenciální hepatotoxicitě 
a nemají se používat. 

 Nejsou k dispozici žádné průkazné informace o přínosu 
substituce DHT (dihydrotestosteronem) u stárnoucích 
mužů, což se týká také jiných androgenních preparátů 
jako je DHEA a DHEA-S, androstendiol a androstendion 
(Nieschlag, Swerdloff, Behre et al. 2004). Choriový 
gonadotropin (hCG) stimuluje produkci testosteronu 
v Leydigových buňkách, ale u starších mužů o poznání 
méně než u mužů mladších. Vzhledem k tomu, že nejsou 
k dispozici dostatečné informace o účincích a vedlejších 
účincích terapie hCG u starších mužů, nelze tuto terapii 
k řešení „LOH“ doporučit.

 Během léčby má být sledována reakce - zlepšování 
symptomů a známek androgenního deficitu. Pokud se 
nedostaví klinické zlepšení, má být léčba přerušena a mají se 
hledat příčinné souvislosti nedostatečného efektu. Zvýšení 
sérových hladin testosteronu vede obvykle ke zlepšení 
nálady („mood“) a celkového stavu („well - being“). Pokud 
se objeví negativní behaviorální efekt, je nutná úprava 
dávkování nebo přerušení terapie.

 Lékař indikující terapii má mít dostatečné znalosti 
a má adekvátně rozumět farmakokinetice, výhodám 
a nevýhodám jednotlivých léčebných postupů.

Závěrem:
 Terapie androgeny u mužů prodělala několik vývojových 

období. V prvním období byly androgeny podávány ve 
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formě hepatotoxických derivátů často neselektivně při 
sexuálních dysfunkcích i onemocněních prostaty. Poté, 
kdy byly zjištěny jejich negativní účinky na jaterní tkáň, 
byly naopak zcela zavrženy. Nyní jsme ve fázi racionální 
terapie. K dispozici jsou nonhepatotoxické perorální estery 
testosteronu, které obcházejí portální řečiště resorpcí 
přes lymfatický systém, a nonhepatotoxické estery 
pro intramuskulární podání. V budoucnu se dočkáme 
i v České republice transdermálních a bukálních systémů, 
uvolňujících androgeny s biologickou dostupností ještě 
bližší fyziologickým podmínkám. Depotní intramuskulární 
a subdermální preparáty mají své výhody i nevýhody. 
Ve starším věku je výhodné, pokud lze léčbu aktuálně 
přerušit. Profil „bezpečnost - účinnost“ svědčí jednoznačně 
pro indikované podávání těchto léků. Je nutno respektovat 
pravidla podávání - v tom se však tato terapie neliší od 
jiné léčby. Základem terapie musí být adekvátní diagnostika 
a klinická rozvaha týkající se nejen aktuálního stavu 
pacienta, ale i perspektivy a budoucnosti jeho fyzického, 
mentálního a sociálního stavu. Vzhledem k tomu, že je to 
někdy dosti složité, zaslouží si tato problematika (a také 
mužské pohlaví) pozornost samostatného medicínského 
oboru.
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ZAJÍMAVOSTI Z VIII. KONGRESU ESSM

Účinnost a bezpečnost aplikace tadalafilu v dávce 10 
a 20 mg podle potřeby byla již prokázána řadou studií. 
Zajímavou alternativou může být schéma pravidelného 
denního podávání redukované dávky tohoto přípravku. 
O výsledcích multicentrické studie, která hodnotila přínos 
tohoto režimu a která probíhala v pěti zemích světa, 
referoval Giuliano (Francie). Po 5 dnech každodenního 
podávání tadalafilu je dosaženo ustáleného stavu. 
Akumulace tadalafilu při další každodenní aplikaci dosahuje 
maximálně 1.6ti násobku podávané dávky, tj. denní dávka 
10 mg tadalafilu se rovná přibližně 16 mg a denní dávka 5 mg 
se rovná přibližně 8 mg v ustáleném stavu. Skóre domény 
EF dotazníku IIEF se z výchozí hodnoty 13.7 bodu zvýšilo na 

24 bodů, tato hodnota přetrvávala se zcela zanedbatelnými 
odchylkami po celou dobu studie, tj. 12 měsíců. Již po 12 
týdnech léčby mělo 51% mužů skóre domény EF IIEF 26 
a více bodů, tedy hodnotu v pásmu "normální nález", po 
roce tento výsledek vykazovalo 56% mužů.

Velmi zajímavou studii pacientů s penilním venózním 
únikem a současným hypogonadismem prezentovali Yassin 
a spol. (Německo). Histologickým vyšetřením králičího 
corpus cavernosum prokázali, že při deficienci androgenů 
dochází k subtunikální akumulaci adipocytů, které následně 
způsobují veno-okluzivní dysfunkci. Na kavernózogramech 
demonstrovali průběh úspěšné léčby venózního úniku 
aplikací depotního testosteronu (Nebido Schering). Po 12 
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týdnech po aplikaci tohoto přípravku vymizely rtg známky 
venózního úniku, při kontrole po 30 týdnech nebyly na 
kavernózogramu i nadále žádné známky veno-okluzivní 
dysfunkce. Autoři soudí, že spíše než mechanická porucha 
je tato dysfunkce metabolické onemocnění, které lze vyléčit 
terapií testosteronem.

Řada sdělení se týkala rizikových faktorů erektilní dysfunkce 
(ED). Sak a spol. z univerzity v Leedsu (Velká Británie) se 
zabývali otázkou, zda by se mělo u mužů s ED rutinně 
provádět vyšetření hladiny cholesterolu a triglyceridů (TG) 
v séru. Hyperlipidémie je významný rizikový faktor vzniku 
ischemické choroby srdeční i ED. Toto vyšetření přitom na 
urologických pracovištích není u těchto nemocných rutinně 
indikováno. Abnormální hladiny cholesterolu má ve věku 
do 40 let téměř třetina pacientů, mezi 41-50 lety je to 44% 
a ve věku 51-60 let se mimo normu nachází dokonce 54% 
nemocných. U TG se maximum výskytu pohybuje o jednu 
dekádu níže, tj. mezi 41-50 lety trpí touto poruchou 41% 
mužů s ED. Navrhované nové hodnoty normy jsou tvrdší 
než předchozí – hladina cholesterolu do 4 mmol/l (dříve 
5 mmol/l), HDL-cholesterol by měl být více než 1 mmol/

l, LDL-cholesterol méně než 2 mmol/l (dříve méně než 
3 mmol/l) a triglyceridy méně než 1.5 mmol/l. 

Bal a spol. z několika univerzitních klinik (Turecko) 
studovali vztah obvodu pasu,  dyslipidémie a ED. Sledovaný 
soubor téměř čtyř set mužů byl rozdělen do dvou skupin 
– s obvodem pasu nad 102 cm a s obvodem do 102 cm. 
Prevalence ED v první skupině byla 81%, ve druhé 64% 
(p<0.001). Při normální hladině HDL-cholesterolu a TG 
byl výskyt ED v první skupině 77.3%, ve druhé 63.6%. 
Pokud byla hladina HDL-cholesterolu nebo TG patologická, 
výskyt ED v první skupině stoupl na 83.7%, ve druhé zůstal 
prakticky nezměněn – 63.2%. Pokud byly patologické oba 
parametry, tj. jak HDL-cholesterol, tak i TG, výskyt ED se 
v první skupině ještě mírně zvýšil na 85.7%, ve druhé 
opět zůstal prakticky nezměněn – 63.9%. Autoři uzavírají, 
že obvod pasu nad 102 cm zvyšuje riziko vzniku ED 2.4x, 
je-li přítomna navíc ještě porucha HDL-cholesterolu nebo 
TG, zvyšuje se toto riziko na trojnásobné, a při kombinaci 
obvodu pasu nad 102 cm a současné poruchy obou 
uvedených biochemických parametrů se zvyšuje riziko 
vzniku ED 3.4x.

MUDr. Karel Kočí, CSc.
koci@andromeda.cz

Postřehy z 5. světového kongresu
The Aging Male v Salzburgu 9. – 12. února 2006.

V zasněženém Salzburku se konal 5. kongres International 
Society for the Study of The Aging Male (ISSAM).  V dnešní 
době jsou si kongresy na podobná témata často obsahově 
podobné. Posun od posledního kongresu Aging Male, který 
byl před dvěma lety v Praze, byl v Salzburku patrný. Byla 
zřejmá větší detailnost prací z oblasti základního výzkumu 
a větší praktická propracovanost prací z klinického výzkumu 

a z praxe.
  Z odborných informací patřil k nejvýznamnějším 
„Algoritmus pro diagnózu a léčbu pozdně 
nastupujícího hypogonadismu (Algorithm 
for diagnosis and treatment of late-onset 
hypoponadism – ISA,  ISSAM and EAU 
recommentadions)“ autorů Nieschlaga, 
Swerdloffa, Behreho et al. Diagnostický a léčebný 
postup byl široce diskutován prostřednictvím 
odborných společností (International Society of 
Andrology nevynechala ani českou andrologii) 
a v roce 2005 byl akceptován i Evropskou 
urologickou asociací EAU (European Urology 4, 
2005). Čtenář Newsbulletinu algoritmus může 
posoudit v tomto čísle.
   Důraz na bezpečnost podávání androgenů 
z hlediska vývoje stavu prostaty i celkového 
zdravotního stavu stárnoucího muže byl prezentován 
velmi podrobně. Přispěl jistě k akceptování 
pozitivního vlivu podávání androgenů na zdraví 
mužů se sníženými hladinami vlastních mužských 

hormonů. Zaznamenatelný je i posun terminologický. Dříve 
častý termín „andropauza, parciální androgenní deficit 
u stárnoucích mužů (PADAM)“ ustupuje, je kladen důraz 
na hypogonadismus, který je označován jako „pozdně 
nastupující (late onset hypogonadismus)“.  Terminologicky 
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je zdůrazněn faktor nedostatečné testikulární 
endokrinní aktivity, oproti minulosti, kdy byl 
zdůrazňován ne zcela správně faktor věku.  
Oba faktory spolu souvisí chronologicky, 
nikoli však kauzálně. 
   Pro hormonální substituční terapii 
testosteronem je užíván termín „TRT 
– testosteron replacement therapy“. 
Z pohledu českého lékaře je pozitivní 
dostupnost nového intramuskulárního 
depotního testosteronového preparátu 
(testosteron undekanoát) NEBIDO firmy 
Schering. Prezentace s heslem „koncentrace 
pod kontrolou“ je pěkně vidět z ilustrační 
fotografie firemního stánku . 
   Další informace o kongresu lze  najít na 
www.issam.ch. 
    Salzburg žije 250. výročím narození 
Wolfganga Amadea Mozarta. Nejznámějším 
salzburským sladkým suvenýrem jsou 
marcipánově čokoládové „Mozartkugeln“.  
V německém jazyce se varlata hovorově 
nazývají „die Eier = vejce“, český hovorový překlad je 
v souvislosti se sladkými koulemi úsměvný. Mozartovi by 
ale asi nevadil.
    Z otorinolaryngologického, endokrinologického, 
andrologického a sexuologického hlediska je více zajímavá 
Mozartova hudební tvorba pro kastráty (party v operách 
Figarova svatba, Cosi fan tutte, dnes tzv. „kalhotkové 
role“ pro zpěvačky, uzpůsobené pro soprán). V té 
době se udržoval tříapůloktávový rozsah hlasu chlapců 
oboustrannou orchiektomií před pubertou. S nejznámějším 
z těchto zpěváků - Farinellim - se Mozart setkával, pro 

kastráty psal. Před nedávnem byl o Farinellim natočen velmi 
dobrý film „Farinelli – Il Castrato“ s vynikajícím hudebním 
CD. Pěvecké party, které ve filmu a na soundtracku 
zní, byly vytvořeny kombinací mužského a ženského 
hlasu (soprán a kontratenor). Hlasy byly digitalizovány 
a spojeny počítačovou technikou. Pak mohly být partitury  
prezentovány v originální podobě. Hlasový rozsah kastrátů 
není  plně pěvecky zvládnutelný mužským ani ženským 
hlasem. Podobnější medicínsko – historicky - kulturní 
informaci na toto zajímavé téma najde případný zájemce 
na www.sexmed.cz.
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Profily odborných časopisů

Časopis vychází od založení International Society for the 
Study of Aging Male (ISSAM) v Ženevě v roce 1998, tedy 
již osmým rokem. 

Editorem je zakládající předseda ISSAM,  Bruno 
Lunenfeld z Izraele.

Ediční radu časpisu tvoří tři sexuologové,  jeden 
androlog endokrinologického zaměření, jeden specialista 
na osteoporózu, jeden dermatovenerolog, diabetolog, 
epidemiolog, lékař specilaizovaný na výživu, jeden historik 
(filosof), jeden urolog a jeden všeobecný endokrinolog.  

Publikovány jsou práce původní, „peer reviewed 
research papers“,  také články přehledné  a další  vhodné 
medicínsky edukační materiály. 

Časopis deklaruje multidisciplinární rozsah působení, 
zaměření na široké rozpětí problémů v nové, civilizačně 
naléhavé oblasti medicíny stárnutí. 

Vychází čtvrtletně (březen, červen, září a prosinec) 
jako jeden ročník v jednom roce, je indexován v EMBASE/
Excerpta Medica, sledován v Index Medicus a MEDLINE. 
Vydavatelem je  Taylor and Francis, 4 Park Square, Milton, 
Abingdon, Oxfordshire OX14 4RN, UK www.tandf.co.uk/
journals.  Cena jednoho ročníku pro jednotlivé odběratele 
je 164 USD (97 liber).

Po stránce praktické v něm čtenář najde velmi užitečné 
informace. Některé práce byly podrobeny diskusi mezi všemi 

členy ISSAM. Společnost ISSAM spolupracuje  s největší 
mezinárodní koordinační  andrologickou společností 
International Society of Andrology (ISA), která zajišťuje 
možnost všech členů vyjádřit se k důležitým textům, které 
jsou poté prezentovány jako racionální doporučené postupy 
(guidelines). 

Zároveň jsou v časopisu publikovány kvalitní práce, 
prezentující výsledky výzkumu jednotlivců či vědeckých 
skupin, často geograficky, kulturně a etnicky velmi 
specifických.

Z hlediska české 
medicíny je velmi  přínosný 
pohled do medicíny kvality 
života, do medicíny ře-
šící perspektivu vývoje 
zdravotního stavu z poh-
ledu ubíhajícího času.

Členům ISSAM je časopis 
zasílán v rámci membership 
fee. 
Informace k objednání na 
adrese vydavatele.

Časopis vychází od založení International Society 
for Sexual Medicine (ISSM), respektive od transformace 
International Society for Sexual and Impotence 
Research(ISSIR) na ISSM.  Transformace proběhla před 
dvěma lety v Buenos Aires, a časopisu i mezinárodní 
odborné společnosti propěla. Dříve časopis vydávaný ISSIR  
nesl jméno International Journal of Impotence Research, 
změna názvu i změna zaměření nejen na „impotenci“ byla 
evidentně pozitivní. 

Editorem je Irwin Goldstein z USA, 5 odborných 
„associate editors“ (dva z USA, dva z Evropy, jeden 
z Austrálie) a jeden review/education editor z Evropy  Ediční 
radu tvoří 48 odborných pracovníků, z toho je  17 z USA 
a 14 z Evropy. Ediční rada má webové stránky http://jsm.
issm.info, P.O.Box 441, Medford, MA 02155, USA, e-mail: 
jsm@issm.info. 

Vydavatelem je Blackwell Publishing, http://
blackwellpublishing.com/jsm, P.O. Box 1354 9600, 
Garsington Road, Oxford OX4 2XG, UK. 

Časopis vychází jednou za dva měsíce, pro členy ISSM 
je zasílán v rámci membership fee. 

Je také dostupný on-line na www.blackwell-
synergy.com, abstrakta v elektronické podobě na www.
blackwellpublishing.com/journals/jsm. Cena jednoho 
ročníku pro jednotlivé odběratele v Evropě je 200 EUR. 

Časopis publikuje práce v oblasti základního výzkumu 
a klinických studií, týkající se psychologických a biologických 
aspektů mužských a ženských sexuálních funkcí a dysfunkcí. 

Pomáhá při edukaci profesionálů, zabývajících se zdravotní 
péčí, sexuální medicínou a rozvíjí  možnosti výměny 
vědeckých informací vytvářených v oblasti základního 
výzkumu a klinických prací. 

 Z hlediska potřeby užitečných informací jde o časopis 
vynikající, pokud se čtenář zabývá sexuální medicínou 
z pohledu biologického i psychologického (či nejlépe z obou 
pohledů).

Přísun informací je na úrovni velmi kvalitní učebnice, 
která je každé dva měsíce doplňována a aktualizována. 
Příspěvky jsou většinou vybaveny kvalitní a zdvořilou 
diskusí, stručným závěrem a na konci každého příspěvku je 
udáván „Conflict of Interest“ – zda je autor nezávislým, či 
zda nikoliv.  

Pro lékaře zabývajícího 
se praktickou sexuální 
medicínou v Zemích 
koruny české je časopis 
studiem na dva měsíce, 
dokud nepřijde nové číslo. 
Pro editora odborného 
medicínského časopisu je 
to výzva.

   Informace k objednání 
na adrese vydavatele.

 The Journal of Sexual Medicine

V. K.
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KALENDÁŘ AKCÍ:

6th Meeting  of the International Society for the Study of Women´s 
Sexual Health (ISSWSH)
březen 9.-12.2006
Lisabon, Portugalsko www.isswsh.org

6th International Congress on Therapy in Andrology and Sexology 
duben 30.- 31.2006
Pisa, Itálie  e-mail: academicstudio@edbussiness.it 

Sexual Dysfunction: Clinical Practice, Research and Trends 
Conference
duben 6.-9. 2006
Queenstown, Nový Zéland     www.conferenceteam.co.nz/sexualdysfunction 

11. andrologické sympózium 
květen 11.-13.2006
Hluboká nad Vltavou, Česká republika  www.sexmed.cz 

101st Annual Meeting of the American Urological Association (AUA)
květen 20.- 25. 2006
Atlanta, USA www.auanet.org 

8th Congress of the European Federation of Sexology (EFS)
červen 4.-8. 2006
Praha www.efs2006.cz 

Výročná konferencia Slovenskej urologickej spoločnosti SLS
červen 7.-9. 2006
Martin, Slovenská republika www.uromartin.sk

32nd Annual Meeting of the International Academy of Sex Research 
(IASR)
červen 12.-15. 2006
Amsterdam, Holandsko www.iasr.org 

22nd Annual Meeting of the European Society of Human 
Reproduction  and Embryology 
červen 18.-21. 2006
Praha www.eshre.com

2nd Congress of the Indonesian Association of Sexology (IAS)
srpen 10.-13. 2006
Surabaya, Indonézie e-mail: andrologisoetomo@yahoo.com

8th Congress of the Urology Association of Asia
srpen 22.-26. 2006
Nusa Dua, Bali, Indonézie e-mail: globalmedica@cbn.net.id

12th Congress of the International Society of Sexual Medicine
září 17.-21.2006
Káhira, Egypt  www.issm2006.info

Výroční konference České urologické společnosti ČLS JEP
říjen 10.-14.2006
České Budějovice www.cus.cz 

2nd Asia-Pacific Forum on Andrology (APFA)
říjen 19.-23.2006
Šanghaj, Čína www.conference.ac.cn/APFA.htm

28th Congress of the Société Internationale d´Urologie (ISU)
listopad 12.-16.2006
Kapské město, Jihoafrická republika www.siu2006.com 

4th Congress of the Asia Pacific Society for the Study on Aging Male 
(APSSAM)
leden 24.-27.2007
Bali, Indonézie www.apssam2007.urologi.org.id 

18th Congress of the World Association for Sexual Health (WAS)
duben 15.-19.2007
Sydney, Austrálie www.sexo-sydney-2007.com 

102ng Annual Meeting of the American Urological Association (AUA)
květen 19.-24.2007
Anaheim, USA  www.auanet.org 
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CHYSTÁ SE

XI. andrologické sympózium 11. – 13. května 2006 
na zámku Hluboká nad Vltavou.
   
Sympózium se poprvé bude konat na jiném místě, než 
v Českém Krumlově.  Starobylou krásu středověkého 
hradu a města nahradí prostředí loveckého zámku, příroda, 
nádherný park, lovecké fanfáry a lov se sokoly a dalšími  
ušlechtilými dravými ptáky. Doufáme, že nám počasí bude 
přát. 
    Organizátor sympózia se nemění, duch nekonfrontační 
výměny zkušeností bez přísných časových limitů  zůstává. 
Poprvé se sympózium bude konat pod záštitou nové 
odborné společnosti, České společnosti pro sexuální 
medicínu, poprvé bude současně setkáním českých 
členů International Society of Andrology. Bude také 
základnou a konferencí první interdisciplinární české 
odborné společnosti v kontextu International Society 
for Sexual Medicine.  Velmi  nás těší možnost setkání se 
zástupci European Fertility Associates z evropských  
soukromých center pro léčbu infertility.
   Sokolníci a jejich nádherní lovečtí sokoli, jestřábi, orli, 
rarohové, krahujci i výři a sovy pálené jsou dobrou inspirací. 
Má jich „přiletět“ na třicet druhů.  Do Českého Krumlova se 
určitě vrátíme. Ve městě však není ani pro denní, ani pro 
noční dravé ptáky tolik nezbytného prostoru.   Pozvánka 
je vložena do Newsbulletinu, on-line registrace na www.
sexmed.cz.

8. kongres Evropské sexuologické federace  EFS 
4. – 8. června 2006 v Praze
Tato velká akce se bude konat v pražském kongresovém centru. . 

Podrobnosti na www.efs2006.cz.

22. výroční setkání Evropské společnosti pro lidskou 
reprodukci  a embryologii ESHRE 18. – 22. června 2006 
v Praze. 
Opět v kongresovém centru, podrobnosti na www.eshre.com.

Newsbulletin České společnosti 
pro sexuální medicínu č.2, ročník 2006
Časopis bude vydáván třikrát ročně, s nákladem 1500 ks (prozatím). 
Internetová verze, v některých částech rozšířená bude k dispozici 
na www.sexmed.cz.  Poslání časopisu je sloužit ke komunikaci, 
k dorozumění mezi lidmi, kteří se profesně zabývají sexuální 
a reprodukční medicínou. Příspěvky z oblasti výzkumu, klinické praxe, 
kazuistiky, názory, připomínky, kritika a diskuse jsou očekávány. Máte-
li chuť přispět, jsou Vaše příspěvky velmi vítány. 
K elektronické komunikaci slouží e-mailová adresa ČSSM 
sexmed@email.cz.

Pokračování  androjournalu – odborného internetového 
časopisu určeného pro postgraduální vzdělávání  lékařů

a pracovníků ve zdravotnictví www.androjournal.cz
Tento portál je zčásti cenným archivem, který je jinak těžko dostupný. 
Jde o elektronickou formu časopisu Andrologie s vlastním ISSN,  
jehož vývoj od roku 2000 je zde z hlavní části zachycen. V současné 
době slouží jako „úložiště“ odborných informací z oboru andrologie, 
sexuologie, reprodukční medicíny, endokrinologie a genetiky. Časopis 
je určen odborné veřejnosti, proto je vstup vázán heslem. Po 
nastřádání optimálního množství a kvality informací bude základem 
k vzniku tištěné monografie, která se připravuje již od roku 2000. 
 Kontakt na editora: kubicekmudr@iol.cz.
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INFORMACE PRO VEŘEJNOST

PŘEDMLUVA KE KNIZE „PENIS, RÁDCE NEJEN 
PRO MUŽE“.

Autor knihy si je dobře vědom faktu, že pokud je kniha naučně nudná, 
nikoho nebaví ji číst. Proto  se při psaní snažil o způsob, kterým pánům 
i jejich partnerkám sděluje základní údaje o pohlavních orgánech muže, 
o jejich správné funkci v „denním provozu“, údržbě  a předcházení 
problémům. Pokud se problémy dostaví, je  dobré vědět, co si počít, 
kdy a kam se obrátit aby potíže byly správně vyřešeny. Autor se nesnažil 
vyhnout některým „zakázaným slovům“, která někomu mohou připadat 
neslušná. Rozhodl se nazývat věci pravým jménem.

Kniha není určena jen majitelům penisu. Nikdo se jich neptal, zda  chtějí 
být klukem nebo holkou. Pokud už s penisem přišli na svět, stojí o to, 
aby jim dobře fungoval.  Může  být zdrojem velkého potěšení (nejen pro 

muže), ale i velkých starostí (nejen pro muže). Kniha je určená mužům 
i ženám. Mužům, aby si své mužství dokázali aspoň trochu hlídat (aby 
na něj úplně nekašlali, dokud je nezačne zlobit), ženám také - z několika 
dobrých důvodů. O malé mužské se totiž starají většinou ženy. Maminky, 
babičky, sestřičky a tetičky koupou, přebalují a měly by vědět, že  mohou 
sehrát velmi důležitou úlohu v budoucím sexuálním životě svého malého 
chlapečka.
První  zdánlivá nemravnost – jejich malý chlapeček bude chtít asi za 
osmnáct let s…. nebo snad …. ?!  . Taky bude asi chtít mít děti, to už 
tak nemravné není (ale dělá se to stejně). A hned po narození čůrá, to 
se říkat smí. Potom poroste. Začne se pomalu o svoje věci starat sám. 
Začne si něco s druhým, ženským pohlavím. Pokud maminky (a spol.) 
něco přehlédly, nepoděkuje jim ani on, ani jeho partnerka. 
   Partnerky dospělých mužů mohou v knize najít také užitečné řádky, 
neboť pokud s něčím neumíte zacházet, tak vás to nebude poslouchat.

Muž často začne hledat příslušné informace (knížku) teprve ve chvíli, kdy 
se dostaví problémy. Chodí do práce a pohlcuje ho více či méně obyčejný 
život. Kvůli práci a starostem někdy včas nezaznamená, že jeho penis  
nefunguje tak, jak má.  Dokud se nepřipomene sám. Buď tím, že dělá 
něco, co nemá, nebo tím, že nedělá to, co má. Nebo  obojím dohromady. 
Penis se někdy chová jako relativně samostatný chlap, který na toho 
velkého, který ho nosí v kalhotách, zapomíná. Nemusí si nechat schvalovat 
každé rozhodnutí, má na to nárok. Závisí na něm zachování lidského rodu 
a byl na světě dřív, než se lidé naučili mluvit.  

Jak přibývají léta, přibývají i problémy. Muž je mužem celý život (nic jiného 
mu nezbývá) a celý život může mít nějaké problémy. 
 Je proto důležité si uvědomit:

-          Mužské problémy nejsou ostuda!!! 
-          Kdo říká, že je nikdy neměl, tak lže!!!  
-          Doktor, který nad nimi mává rukou, není dobrým lékařem!!!
-          Je úplně jedno, jestli je vám 18 nebo 80 let!!! 
-          Kdo je chlap, používá vlastní zdravý rozum!!!

Kapitoly knihy jsou seřazené tak, jak jde život. Každý se někdy narodí, 
dospívá, je mužem mladým, dospělým a starým. V každém věku má jiné 
starosti, jiný pohled na svět i na věci kolem pohlavního života. Zajímají ho 
jiné informace. V knize nemůže být všechno, protože každý člověk je jiný 
a může mít své individuální problémy. Pokud budete chtít autora požádat 
o odbornou radu, můžete mu napsat e-mail či dopis.
Autor je lékař, který se zabývá klinickou andrologií (gynekologií pro pány) 
osmnáct let.

Vladimír Kubíček
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srozumitelné rady lékaře – jak se starat o zdraví muže od dětského 
do pokročilého věku – odpovědi na otázky, na které se stydíte zeptat – 
sexuální radosti a starosti – prevence a pomoc pro vaše zdraví

American Fertility Association,World Infertility Month 
a Den reprodukčního zdraví 22. května 2006

American Fertility Association (AFA, www.theafa.org) je americká 
nezisková organizace, založená v roce 1999. Věnuje se vzdělávání 
a podpoře mužů i žen v oblasti reprodukčního zdraví, ochrany fertility 
a zakládání rodiny. Velmi významnou skupinou, které AFA pomáhá, 
jsou lidé trpící infertilitou. Nabízí jim například potřebné informace 
o diagnostice a léčbě infertility a o adopci. AFA zaměřuje svou 
pozornost na zvýšení vědomostí široké veřejnosti o medicínských 
i sociálních tématech v oblasti reprodukčního zdraví a infertility 
i v oblasti prevence. Chce pomoci mladým lidem dělat kvalifikovaná 
rozhodnutí v jejich sexuálním životě a při zakládání rodiny. 

V roce 2002 AFA poprvé vyhlásila červen za Měsíc neplodnosti 
(World Infertility Month). Cílem této celosvětové kampaně je podpořit 
snahy milionů nedobrovolně bezdětných párů na celém světě, 
informovat o problematice infertility veřejnost a vytvářet podmínky 
pro lepší možnosti řešení této složité životní situace.  

K této kampani se loni přidala i Česká republika. Den reprodukčního 
zdraví s podtitulem "Co dělat, aby člověk měl děti, když a až je bude 
chtít mít" organizovala Nadace Mateřská naděje Praha a Zdravotně 
sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Šlo 

o přednáškové odpoledne, ze kterého vzešla recenzovaná publikace. 
Akce bude pravidelně opakovat každý rok, v roce 2006 to bude 22. 
května. 

Jak český název naznačuje, cílem je nejen informovat o možnostech 
řešení nedobrovolné bezdětnosti, o jejich účinnosti a o související 
psychosociální a zdravotní problematice, ale věnovat se také prevenci 
v oblasti reprodukčního zdraví. Den reprodukčního zdraví zaměřuje 
pozornost lidí na to, jaké faktory snižují šance mít dítě a protože 
významným faktorem je věk ženy, věnuje se také na psychosociálním 
příčinám odkládání rodičovství.  Dokladem toho, že téma je pojato 
komplexně, je výběr přednášejících. Těmi byli v roce 2005 gynekolog, 
androlog, pediatr, fyzioterapeutka, psycholožka a andragog. 

Cílových skupin, pro které je Den reprodukčního zdraví určen, je 
více a jsou rozmanité: ti, jejichž touha po dítěti se z nějakých důvodů 
nenaplňuje; ti, kteří zatím jen uvažují o tom, zda se stát rodiči; 
odborníci, neboť celý bio-psycho-sociální kontext jim přináší informace 
z oblastí, které nejsou přímo jejich specializací; široká veřejnost. Zájem 
o akci projevila mnohá média.

Hana Konečná • materskanadeje@volny.cz


