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Studie a praxe
V prostředí moderní, racionální a vědecké medicíny 

je patrný stále větší tlak společnosti na lékaře a další 
odborné pracovníky, kteří prakticky řeší zdravotní 
problémy svých pacientů. Nejinak je to v péči o pacienta 
či pár s reprodukčními a sexuálními problémy. Je velmi 
zdůrazňováno, že diagnostika a léčba musí být založeny 
na současných nejvyšších poznatcích medicíny založené 
na důkazech - „evidence based medicine“-  kterých 
bylo dosaženo vysoce standardizovanými vědeckými 
a výzkumnými postupy. 

Dobrý lékař – klinik vždy uvažuje v souvislostech svých 
vlastních klinických zkušeností. Při  rozhodování o určitém 
postupu diagnostickém i léčebném využívá své zkušenosti 
ke stanovení léčebné strategie u konkrétního pacienta. 
Zkušenost se může někdy lišit od „evidence“ (Kirk – Smith 
MD, Stretch DD (2001): Evidence based medicine and 
randomized double-blind clinical trials: a study of flawed 
implementation. J.Eval.Clin Pract 7: 119 – 123). 

Přístup založený na osobních zkušenostech je někdy 
zpochybňován a zavrhován jako „authority based“ 
a prohlašován za nevědecký.  Rozdíly mezi „evidence“ 
(tím, co bylo prokázáno standardizovaným vědeckým 
a výzkumným postupem) a „experience“ (dlouholetou 
zkušeností lékaře, vědeckého pracovníka) mohou být 
významné a mohou vést ke konfliktnímu výsledku. Například 
u léčby neplodného muže to může mít značné důsledky 
etické i ekonomické. Problém může být komplikován ještě 
tím, že různé terapeutické strategie se mohou v sexuální 
a reprodukční medicíně dotýkat nejen pacienta, ale i jeho 
potomků a partnerky (partnera). 

Medicína založená na důkazech („evidence 
based medicine“)  má největší průkaznost v oblasti 
randomizovaných prospektivních dvojitě zaslepených 
studií.  Zkřížená metoda hodnocení („crossover“), kdy 
pacient nejprve podstoupí jeden a poté druhý typ léčby  
není  v oblasti reprodukční medicíny použitelná. Dojde-li 
k otěhotnění, pak druhý typ léčby není aplikován. Není ani 
použitelné placebo, neboť žádný z pacientů či párů nechce 
být „randomizován“. 

Metaanalýzy (zhodnocení souboru vybraných, již dříve 
provedených studií, které se věnují jednomu problému)  
jsou též považovány za velmi hodnotné kupř. ve srovnání 
s prospektivními otevřenými („open label“) studiemi. 

   Nejnižší hodnota je přisuzována retrospektivním studiím 
a kazuistikám. Každý lékař s dlouhou praxí  má však ve své 
hlavě svoji vlastní „retrospektivní studii“, zkušenosti z léčby  
všech pacientů, které léčil. Na nejsvízelnější „kazuistiky“ ze 
své praxe nikdy nezapomene, neboť to pro něj jsou živí 
lidé. 

Korespondence mezi závěry metaanalýz  a následovných 
studií s širokým záběrem („large scale“) byla zjištěna jen 
v 67 %  (LeLorier et al.: Diskrepancies between meta-
analyses and subsequent large randomized, controlled 
trials. N Engl Med 337: 536 – 542). 

   Z toho vyplývá, že volba léčebného postupu na základě 

důkazů z metaanalýz může být nesprávná až u jedné 
třetiny pacientů. Proto je třeba dávat pozor na závěry 
metaanalýz, zejména pokud jsou v rozporu s medicínskou 
zkušeností a s výsledky prospektivních či retrospektivních 
studií.  Platí to zejména tehdy, když metaanalýzy dělají lidé 
bez klinických zkušeností jen na základě dokumentace.

Ke spolehlivosti některých publikovaných 
randomizovaných studií: mnoho z nich je prováděno, 
koordinováno a sponzorováno (financováno) někým,  kdo 
má zájem na výsledku svědčícím v jeho prospěch. Studie, 
které negenerují očekávaný pozitivní výsledek nejsou 
publikovány, citovány, či nejsou vůbec prováděny. Podobné 
je to s novými technikami, přístroji a postupy užívanými na 
konkrétních pracovištích. 

Při zpracovávání výsledků není faktor zkušenosti 
pracoviště či konkrétního lékaře paradoxně vždy 
považován za pozitivní. Výsledky totiž nejsou pak dobře 
reprodukovatelné, pokud techniku (diagnostický či léčebný 
postup) začne používat někdo bez zkušenosti. 

Je obecně akceptováno, že výsledky, které byly zjištěny 
v randomizovaných studiích lze použít v obecné populaci. 
Nicméně pacienti ve studiích jsou vybíráni za pomoci 
přesně definovaných kriterií  zařazujících či vyřazujících 
konkrétního pacienta („inclusion – exclusion criteria“). 
Tato selekce nemusí vůbec reprezentovat reálnou populaci 
pacientů, která navštěvuje ordinaci určitého lékaře. 

Velmi často se  nedostatečný „statisticky prokazatelný 
účinek“ považuje za „žádný účinek“. Obráceně to tak 
je vždy (není – li účinek, není ani statistický účinek).  
Statistický údaj nemusí odpovídat realitě u jednoho 
člověka (viz Gaussova křivka). Malé statistické zlepšení 
(efekt u 15 – 25 % pacientů)  vyžaduje hodnocení velkých 
souborů v léčené i kontrolní skupině. Velké studie vyžadují  
multicentrický přístup a sladění pracovníků a diagnostiky 
tak, aby výsledky byly konzistentně hodnotitelné.

Randomizované studie musí splňovat etická kriteria. 
Může se stát, že racionální léčebný postup bude v rozporu 
s požadavky protokolu studie. Viděno z filosofického úhlu 
pohledu: důkazy („evidence“)  ukazují na to, že něco je 
vědecky prokázáno, že je to pravda. Zda vědecky prokázaná 
pravda koresponduje s tím, co je pro konkrétního pacienta 
dobré („benefit“), je další otázka. 

Pokrok v medicíně závisí na vysoce kvalitním vědeckém 
výzkumu a na důkazech, které z něj vyplývají.  Ale 
výsledky metaanalýz je nutno dávat do vztahu se znalostmi 
patogeneze a epidemiologie, stejně tak jako se znalostmi 
a zkušenostmi získanými  prací  jednotlivých odborných 
pracovníků a pracovních skupin. V hantýrce studií to lze 
říci tak, že  „hard direct evidence má být emulgována 
se soft indirect evidence“ -  vyváženě se zkušeností lidí 
s dlouhou praxí. Pak může vést k patrně nejlepší možné 
variantě:  „consensus – based evidence“.  Konsensus je  
česky shoda.

Shoda vyžaduje dostatek informací, zdravý rozum, 
zkušenosti a dobrou vůli. 

Přejme je naší medicíně.

Vladimír Kubíček
Editor

EDITORIAL
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XI. ANDROLOGICKÉ SYMPÓZIUM V ČESKÉM KRUMLOVĚ,
květen 2006

XI. andrologické sympózium v Českém Krumlově, 
květen 2006
Tradiční  andrologické sympózium, kde se dlouhá léta 
schází vědečtí, kliničtí a laboratorní pracovníci zabývající 
se andrologií, reprodukční a sexuální medicínou, se konalo 
letos  v krásných jarních dnech opět v Českém Krumlově. 
Plánovali jsme po deseti krumlovských úspěšných sympóziích 
změnu, chtěli jsme se přesunout z města ven, využít 
možností zámku Hluboká nad Vltavou a jeho zámeckého 
parku. Českokrumlovský park je památkovou rezervací, 
sokolnický „lovecký“ program tam není realizovatelný. Ptačí 
chřipka nám naše plány překazila, a tak jsme se pokorně 
vrátili do Českého Krumlova, na prelaturu a do pohostinné 
renesanční krčmy „U dwau Maryí“. Obava z karantény 
na Hluboké patrně odradila i hosty z European Fertility 
Associates, s čímž se nedalo nic dělat. Ti, kteří přijeli, si 
mohli užít krásných dnů, vyslechnout zajímavé  příspěvky 

a zapojit se do nestranné, otevřené diskuse na terase nad 
řekou Vltavou. 
   Pro ty, kteří přijet nemohli,  chtěli by si připomenout 
atmosféru či „jenom“ najít informace užitečné  pro svoji 
práci, je v tomto čísle Newsbulletinu připraven výběr 
z přednášek a studií, které byly v Českém Krumlově 
prezentovány. 
   Pro ty, kteří si chtějí včas  naplánovat návštěvu přístího, 
XII. andrologického sympózia, je v tomto čísle 
časopisu i na webu www.sexmed.cz připravena „early 
bird registration“.  Příští sympózium se bude konat opět 
v Českém Krumlově, první červnový víkend roku 2007 
(XII. andrologické sympózium 2007 v Českém Krumlově, 
zahájení v pátek 1. června 2007). 
Časná registrace nám umožní lépe zasílat informace, 
plánovat aktivní účast i společenský program.  Děkujeme 
Vám a těšíme se na příští setkání v Českém Krumlově.

Česká  společnost pro sexuální medicínu připravuje pro 
rok 2007 následující projekt:
členství v  ESSM  a ISSM na 1 rok pro tři až deset 
odborných pracovníků z každého oboru:

(v abecedním pořadí)
1. endokrinologie
2.   gynekologie
3. kardiologie 
4. onkologie
5. psychiatrie
6. psychologie
7. sexuologie
8. urologie
9. všeobecné lékařství 

K volbě konkrétních lidí budou vyzváni  předsedové 
odborných společností. Přednost by měli mít lidé mladí, 
připravující se na atestace, disertace etc.
Každý člen ESSM a ISSM dostává osobní kód pro přístup 
na webové stránky společností, 10 čísel časopisu The 
Journal of Sexual Medicine, 3 čísla Newsbulletinu ESSM 
za rok a zvýhodněné kongresové poplatky na akce ESSM 
a ISSM.

ČSSM bude za zajištění členství v ESSM a 
ISSM požadovat od každého příspěvek do časopisu 
s tématem v návaznosti na jeho obor, o rozsahu nejméně 
4 stran.

Cíle projektu:
- zpřístupnění odborných informací a možnosti 

diskuse na mezinárodním fóru ESSM a ISSM pro 
české medicínské a vědecké pracovníky,

- kontakt na mezinárodní interdisciplinární 
společnosti sexuální medicíny,

- transfer aktuálních medicínských a vědeckých 
informací ze sexuální medicíny do našeho 
prostředí,

- rozšíření zájmu o mezioborovou sexuální 
medicínu v české tradiční oborové medicíně,

- integrace českých medicínských a vědeckých 
pracovníků na evropské a mezinárodní úrovni 
sexuální medicíny.

Česká společnost pro sexuální medicínu všem 
předem děkuje za jejich podporu.
                                 

Projekt České společnosti pro sexuální medicínu v rámci 
Evropské společnosti pro sexuální medicínu - European 
Society for Sexual Medicine a Mezinárodní společnosti 

pro sexuální medicínu - International Society for Sexual 
Medicine (ESSSM a ISSM) na rok 2007

MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.
předseda ČSSM
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Časná registrace „Early bird registration on-line: www.sexmed.cz"

XII. ANDROLOGICKÉ SYMPÓZIUM ČESKÝ KRUMLOV 2007

ZAHÁJENÍ DNE 1.6.2007 (PÁTEK)
Prelatura, Horní ulice 155, Český Krumlov   

Renesanční krčma “U dwau Maryí”

TÉMATA:  ANDROLOGIE, SEXUÁLNÍ A REPRODUKČNÍ MEDICÍNA

Jméno: ..............................................................................................................................................................
   
Adresa: ..............................................................................................................................................................

telefon (fax, e-mail): ...........................................................................................................................................

Doprovodné osoby (počet):..................................................................................................................................

Přihláška k účasti:  aktivní - pasivní
Aktivní účast:

Název: ...............................................................................................................................................................

Autor (autoři): ....................................................................................................................................................
Forma:   přednáška - poster - video

Abstraktum: e-mailem na adresu: kubicekmudr@iol.cz,
případně poštou: 1x print + disketa (či CD)

Budete-li zasílat přihlášku (abstraktum) poštou, zašlete je prosím na adresu:
Centrum andrologické péče

České Budějovice, U Tří lvů 4
370 01, Czech Republic

             tel.: (+420) 386 358 413    fax:(+420) 386 359 722
e-mail: andrologie@email.cz

m.: (+420) 60   6 616 491, asistentka p. R. Princová

PŘIHLÁŠKA

ON LINE REGISTRACE: www.sexmed.cz

INFORMACE
Ubytování:  kontaktujte prosím:

INFOCENTRUM, Náměstí Svornosti č. 2, 381 01, Český Krumlov,

tel.:  380 704 622-3, fax: 380 704 619, e-mail: infocentrum@ckrf.ckrumlov.cz 

Pořadatel: MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.

Adresa: Centrum andrologické péče, České Budějovice, U Tří lvů 4, 370 01

tel.: (+420) 386 358 413, fax:  (+420) 386 359 722

e-mail: kubicekmudr@iol.cz, m.: (+420) 606 616 491

asistentka p. R. Princová, e-mail: andrologie@email.cz 

GEST -  Centrum reprodukční medicíny, Nad Buďánkami II/24, Praha 5, 150 00.

Přihláška on-line:  Application on-line: www.sexmed.cz
Přihlášku můžete také zaslat poštou, faxem, e-mailem

You can send by post, fax or e-mail too.
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V soutěží o reprodukční zdar rozhodují u mužů některé 
vizuální a behaviorální faktory určující jejich atraktivitu 
pro druhé pohlaví. Atraktivita je pojem se širokým 
významem, jedním ze základních ukazatelů atraktivity je 
však určitě atraktivita sexuální. Z té pak plynou mnohé 
další charakteristiky, které pak můžeme nazvat charisma, 
osobnost apod.  Evoluční biologie nás přitom učí, že 
podmínkou přežití organismů, respektive genů, je jejich 
schopnost adaptace na měnící se podmínky okolního 
prostředí. V oblasti sexuálního chování se pak tento proces 
řídí tzv.  sexuálním výběrem, který je založen na tom, že 
a) příslušníci  jednoho pohlaví (obvykle muži) soutěží mezi 
sebou  o (reprodukční) přístup k příslušníkům opačného 
pohlaví, a b)  na preferenčním výběru příslušníků jednoho 
pohlaví (obvykle  žen) určitých příslušníků pohlaví opačného.  
Muži obvykle soutěží o reprodukční přístup k ženám nebo  
o zdroje (energie, potravy atd.) pro ženy důležité, jsou  
iniciativní při sbližování (dvoření), účastní se rizikových  
aktivit kvůli tomu, aby ženy zaujali, aby na ně zapůsobili.  
Jak tvrdí evoluční biolog Symons, sex je vnímán ve všech 
lidských kulturách  jako něco "co ženy mají a muži chtějí".

Principiálně přitom platí Symonsův poznatek, že  jelikož 
lidskou evoluční historii charakterizuje větší  soutěživost 
mužů o přístup k ženám než naopak, není  překvapující, 
že muži vykazují podstatně větší touhu po  rozmanitosti 
sexuálních partnerů a aktivit než ženy (jsou  například 
náchylnější k odosobněným či k náhodným sexuálním  
aktivitám a mají méně diskriminačních kriterií pro sexuální  
partnery - jsou méně "vybíraví"). Plyne z toho, že ženy  
(podobně jako samičky subhumánních živočichů) mají 
podstatně  menší problémy najít si partnera, zvláště pokud 
nejsou příliš  vybíravé. Muži a ženy tedy mají v procesu 
reprodukce jiné úkoly a proto i v jejich atraktivitě pro druhé 
pohlaví hrají roli jiné charakteristiky. 

Při výběru stabilního partnera (tedy v rámci  
dlouhodobých sexuálních strategií), se muži a ženy liší  
především v tom, jaký význam přikládají faktoru věku. 
Zatímco  pro muže je při výběru dlouhodobé partnerky věk 
ženy  nejdůležitější charakteristikou (preferují ženy mladší,  
fertilní, ale zatím bezdětné), u ženského výběru nehraje 
věk  potenciálního partnera takovou roli. Tento rozdíl je 
způsoben  především skutečností, že zatímco fertilní období 
žen je  omezeno na relativně krátkou dobu od dosažení 
tělesné  dospělosti do klimaktéria, u mužů se plodnost 
ani ve vyšším  věku podstatně nesnižuje (nejméně do 
60 let). U lidí  - podobně jako u subhumánních živočichů 

- navíc vyšší věk muže  může znamenat i vyšší postavení 
v sociální hierarchii  a z toho odvozený výhodnější přístup 
ke zdrojům.

 Nejdůležitějšími se pro výběr dlouhodobého partnera  
zdají - kromě genetických a zdravotních charakteristik  - 
právě signály svědčící o jeho přístupu ke zdrojům. Podle  
výzkumu pravděpodobně nejvýznamnějšího současného 
evolučního psychologa Busse z roku 1989 ve všech 37 
autorem zkoumaných kulturách  přikládaly ženy největší 
důležitost budoucímu nebo aktuálnímu  finančnímu 
zajištění partnerů a jejich společenskému  postavení 
či moci (a to přesto, že muži skórující vysoko  v těchto 
parametrech jsou častěji nevěrní a častěji se  i rozvádějí). 
Vizuální signály, které muži používají na potvrzení těchto 
svých kvalit, se  přitom samozřejmě transkulturálně liší - od 
počtu velbloudů  a množství a obsahu tetování k autům či 
značkovým hodinkám  a oblekům. Všude jsou však movití 
muži s vyšším postavením  "označkováni" podobnými 
ornamenty signalizujícími jejich  status. 

I když vyššího postavení a majetku dosahují muži  
zpravidla až ve vyšším věku, mladí muži mohou taky  
signalizovat svůj tzv. RHP, tedy Resource Holding Potential  
(potenciál přístupu ke zdrojům). Tento potenciál může  
zahrnovat různé indikátory, jakými jsou například rodinné  
zázemí, vzdělání, profese, inteligence a aspirace. Není 
vůbec  překvapující, že ženy obvykle zmiňují právě tyto 
atributy při  popisu ideálního partnera, a to nezávisle na 
zemi či kultuře.

 Vzhledem k tomu, že lidé patří k živočišným druhům  
s extrémně vysokou rodičovskou investicí, musí navíc muži  
ženám, které se snaží získat pro dlouhodobé partnerství,  
signalizovat ne pouze to, že mají přístup k zdrojům, ale  
i ochotu se o ně podělit. Dokazují tím, že v budoucnu budou  
ochotni investovat - čas, city, peníze, energii - do  partnerky 
a do jejích potomků. To například symbolicky  prokazují 
dáváním dárků - od kytice květin, až po diamantové  
zásnubní prsteny (přičemž pravděpodobně není rozhodující  
absolutní hodnota daru, spíše jeho relativní cena vzhledem  
k příjmům zájemce). Reprodukční zdar ženy je totiž závislý 
ne  pouze na finančních či sociálních kvalitách partnera, 
ale  i na její schopnosti správně odhadnout jeho ochotu 
starat se  o druhé, spolehlivost a trvalost jeho závazku 
k ní samotné.  Jak tvrdí Wright, přirozený výběr proto 
zvýhodňuje  muže, kteří dovedou předstírat svou vytrvalou 
oddanost. Ze stejného důvodu je rovněž výhodné, když 
muži projevují  (předstírají) i lásku k dětem.

Petr Weiss, Laura Janáčková

EVOLUČNĚ PSYCHOLOGICKÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ 
REPRODUKČNÍ ZDATNOST MUŽŮ
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 Nicméně pokud žena nehledá dlouhodobé partnerství, 
tedy muže, který bude v budoucnu investovat své zdroje do 
ní a do  jejích potomků, vzhled muže může být důležitějším 
faktoremn výběru než jeho sociální status. V této 
souvislosti se pak  stávají nejvýznamnějšími ty vzhledové 
charakteristiky muže,  které souvisejí s testosteronovými 
ukazateli a s ukazateli  dobré imunity. Mezi tyto indikátory 
patří především tělesná a obličejová symetrie (která 
souvisí i s dobrou fertilitou a s nepřítomností genetických 
anomálií), muskulatura, WHR (waist-hip ratio, tedy 
poměr pasu a boků) kolem 0,9. Kromě těchto ukazatelů 
jsou testosteronově závislé i hustší a tmavší vousy, výška 
postavy, její "trojúhelníkový"  tvar (muži v posilovnách cvičí 
především horní část těla,  zatímco ženy se v posilovnách 
zbavují nadváhy nebo cvičí  dolní polovinu těla). Navíc je 
zjevně alespoň částečně  testosteron dependentní i sociální 
dominance. Dalším  korelátem fyzické atraktivity mužů je 
i tělesný pach  - odoranty jsou nejen sexuálně dimorfní, 
ale informují  i o imunologickém statusu jedince. Ženy jsou 
přitom odoranty  více ovlivnitelné než muži.

 Ženy jsou u mužů citlivé i na behaviorální indikátory,  
a to především ty, které signalizují jejich zdravotní stav 
(například stav kůže a vlasů) a "sociální vizibilitu". Tyto 
indikátory přitom nezahrnují  pouze fyzické charakteristiky, 
jako u sportovců, ale  i kreativní vlastnosti, jako je tomu 
například u hudebníků, vědců či politických vůdců. 
Soutěživost mužů v boji o reprodukční přístup k ženám se 
může projevit v různých  formách a naštěstí preference 

žen jsou v této oblasti různé  - zatímco pro některé budou 
sexuálně atraktivní skutečně  pouze kulturisté, jiné preferují 
například romantické  básníky.

 K behaviorálním charakteristikám můžeme zařadit  
i sexuální agresivitu muže, či řekněme - v mírnějších formách  
- jeho sexuální asertivitu či naléhavost. V této souvislosti  je 
zajímavé nejenom zjištění, že pro mnohé ženy je sexuálně  
vzrušující představa znásilnění, ale i zajímavý fenomén  
uváděný americkou kriminoložkou Kossovou, že u tzv. date 
rapes, tedy  znásilněních na schůzce, je prokázáno, že žena 
zůstane  s větší pravděpodobností v partnerském vztahu 
s pachatelem  i po této události při dokonaných znásilněních 
než při  pouhých pokusech. Z toho plyne, že i určitý stupeň 
agrese či  sexuální naléhavosti muže v sexuální oblasti 
může vést k jeho  zvýšenému reprodukčnímu zdaru. 
Dle evoluční teorie "Sexy Sons" totiž synové sexuálně 
agresivnějších mužů zdědí geny,  které jim opět zaručí 
vyšší pravděpodobnost pokračování  genetické informace 
v dalších generacích, což je i v zájmu  jejich matek (synové 
sexuálně agresivních otců budou s větší  pravděpodobností 
rovněž sexuálně agresivnější). Navíc výzkumy  potvrzují, že 
přibližně 40 % žen v USA alespoň někdy řekne  "ne" když 
ve skutečnosti to znamená "ano". U čínských žen to bylo 
pouze 30%, ale  u Rusek až polovina. Tyto ženy zjevně  
muže testují z hlediska jejich sexuální důraznosti. Je však 
nutné připomenout, že  z těchto výzkumů současně plyne, 
že mírná většina žen myslí vždy  skutečně "ne" když říká 
"ne".

Laura Janáčková 
Ústav psychologie  LFMU

PENOPLASTIKA OČIMA PSYCHOLOGA.

Souhrn
Autorka se zamýšlí nad  možnostmi prodlužování 

a zvětšování objemu penisu .Nastiňuje problematiku výběru 
pacientů na penoplastiku, zabývá  se psychologickými 
aspekty motivace pacienta . V závěru je podán  přehled 
rizikových pacientů, kteří bývají nespokojeni s provedeným 
výkonem.

Klíčová slova:
Penoplastika- augmentace- komplikace- motivace- 

rizikoví pacienti.
Summary:
Possibilities of the lengthening and enlargement of the 

penis are discussed. Selection of patiens for fenoplasty 
is mentioned from the side of psychological aspects of 
motivation for correction. Finally the risk patiens who 
usually are not kontent with the result are outlined.

Key words: 
Penoplasty - augmentation of the penis – complication 

- motivation – risk patiens.

Ačkoliv si většina žen myslí, že velikost penisu 
není důležitá , většina mužů si myslí, že ano.  Dodnes 
přetrvávají mýty o významu velikosti penisu pro pohlavní 
život a v podvědomí lidí hrají rozměry pyje důležitou roli 
při hodnocení sexuální výkonnosti muže. Muži mívají 
s velikostí svého penisu problém. Prý zpravidla touží po 
větším, protože jsou přesvědčeni, že velký penis se rovná  
i velké radosti při sexuální aktivitě.

Odkud tedy plyne vžité přesvědčení mužů, že na 
velikosti záleží? K nespokojenosti s velikostí penisu dochází 
především u těch, kteří v pubertě dospívali později, 
a tudíž se pro svou nedostatečnou mužnost stali terčem 

Prof. PhDr. Petr Weiss, PhD.
Sexuologický ústav VFN a 1.LF UK, Apolinářská 4, 128 00 Praha 2



7Číslo 2, ročník 1, LISTOPAD 2006

posměchu vyspělejších spolužáků. Přestože i oni nakonec 
dospěli a jejich penis dorostl běžné velikosti, pocit nejistoty 
v nich možná přetrvával i nadále. Tato nejistota se mohla 
prohlubovat zaslechnutím nevhodné poznámky ze strany 
okolí na plovárně, ve společných sprchách, na ubytovnách , 
na vojně. Znejištění a mnohdy i asymetrickou pozici v páru   
způsobují  z různých pohnutek sami ženy , shozením muže 
poukazem na jeho „malý“ penis ,nebo poznámkou typu 
„  hm s dvaceticentimetrovým to musí být opravdu rajc“ 
atd. Zvláštní roli při sebezkoumání muže hraje i falešná 
představa, že obří rozměry z pornofilmu, či časopisu jsou 
něco jako standard.

Ve výzkumné studii u naší populace studentů LF 
a FF jsme zjistili běžnou délku po ztopoření 12 až 16 cm. 
Nelišíme se tedy výrazně od celosvětového průměru, který 
byl oznámen v listopadu 2OO3 na Evropské konferenci 
o sexuálním zdraví v Istanbulu a který činí při erekci podle 
posledních měření 12,9 cm.

Navzdory dobrým radám sexuologů  se poměrně mnoho 
mužů snaží svoji mužnost ještě zvětšit, a to i u nás. Jde 
dokonce i o celkem uspokojivě vybavené jedince, kteří 
přicházejí na kliniky plastické chirurgie s tímto přáním. 
Při výběru pacientů na penoplastiku se setkáváme 
s problémem PACIENT versus CHIRURG. Pacient má 
většinou konkrétní představu co chce, a chirurg ví, co 
může udělat. Praxe ukazuje, že chirurg přistoupí k operaci, 
když je pacient schopný akceptovat prodloužení v klidovém 
stavu maximálně o dva centimetry. Přidáváním tukové 
tkáně je možné dosáhnout i zvětšení obvodu penisu, které 
je však jenom dočasné. Tuk se totiž časem vstřebá. Jestliže 
je navíc  pacient dostatečně solventní ( u nás 23000 Kč za 
každou jednotlivou operaci, tedy zvětšení a prodloužení, ve 
státech EU přibližně 5000-6000 EU, ve Spojených státech 
5900 dolarů)  nic nebrání operaci.

Operace penisu, které mají za účel penis prodloužit, 
zvětšit jeho průměr, nebo obojí , se provádějí  ze dvou 
hlavních důvodů . Vrozená vývojová vada – mikropenis.O 
této poruše mluvíme tehdy, když penis dosahuje velikosti 
dětského malíčku. A subjektivní pocit nedostatečné 
velikosti penisu. Muž je přesvědčen, že velikost jeho penisu 
je nedostatečná a očekává, že po operaci tento pocit zmizí.
Třetí, zvláštní skupinu tvoří muži, kteří chtějí vydělávat na 
velikosti svého penisu v pornografickém průmyslu.

Historie prodlužování penisu nabízí tyto možnosti: incize 
suspensorního ligamenta, uvolnění fundiformních ligament, 
odpojení corpora cavernosa od ramus ischiopubicus 
(Kelley,Eraklis 1971), M- plastika kožní v oblasti suprapubické 
( Reed 1994 China), V-Y posun (Chung 1990), Z- plastika 
(Gilbert 1994), dvojitá Z plastika ( Gary J. Alter 1995).

Při augmentaci byli použity goretexové implantáty 
(Gore), silikonové implantáty, lalok nebo štěp z facie rectus 
abdominis, tukový štěp (Horton1994), koriotukový štěp, 
výplňové látky na bazi kyseliny hyaluronové, silikonový gel. 
Jako kuriozitu je možné uvést minerální oleje a kameny.

V současné době se mezi nejčastěji používané 
metody prodlužovaní  řadí uvolnění závěsného ligamenta.
Nejpoužívanější metodou zvětšování  je bezesporu tukový 
štěp do oblasti mezi kůži a topořivá tělesa. ( obr.1 - obr.2 
dle Války)

Obr č.2 Aplikace tukového štěpu

Znají naši pacienti komplikace ,které mohou být 
důsledkem penoplastiky?

Mezi komplikace spojené s běžným operačním výkonem 
můžeme  uvést  také impotenci,inkontinenci, bolest, 
sníženou citlivost a zmrzačení ,přestože jejich procentuální 
zastoupení je malé.

Zvážíme-li výsledky a možná negativa operace je 
zřejmé, že v motivaci pacienta přistupujícího k operaci se 
setkáváme s pragmatickým přáním zlepšit vzhled  versus 
patologickou projekcí problémů podvědomí. K zamyšlení 
stojí též objektivní stav versus stupeň důležitosti přikládané 
pacientem.

Operační prodloužení, zvětšení penisu ve většině 
případů neřeší skutečný problém pacienta. Operatér by se 
měl vždy zamyslet, zda jeho pacient nepatří do rizikové 
skupiny, která nebude spokojená s výsledkem operace. Mezi 
rizikové pacienty můžeme zařadit pacienty s nadměrným 
očekáváním, pacient detailista, nerozhodný pacient, 
nevyzrálý pacient,“důležitý „pacient, pacient s velkými 
obtížemi navazující kontakt a „surgiholic“ pacient.

Nespokojený pacient není dobrou reklamou operatéra 
ani jeho pracoviště.

„Komerční“ prodlužování penisu  není z lékařského 
hlediska etické.

Závěrem je nutné ještě připomenout , že průměrná 
délka vaginy je  10-12 centimetrů. Největší počet nervových 
zakončení se nachází okolo poševního vchodu a v první 
třetině pochvy. Pro sexuální uspokojení ženy tedy není 
velikost údu muže rozhodující.

PhDr. Laura Janáčková, CSc.
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Karel Kočí

NĚKOLIK VĚT K TERAPII INHIBITORY PDE5
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MUDr. Ondřej Trojan
MUDr.  Martin Hollý, CSc.

Argumentace klinickými studiemi v rámci prodeje má 
jisté zapeklitosti. Nemusí být patrné na první pohled.

Potravinový doplněk prodávaný k ovlivnění sexuálních 
funkcí u mužů se odvolává na klinické studie provedené 
Havajskou univerzitou. 

Na internetu najdeme trvrzení:
Several physician-directed studies have been conducted 

on ArginMax, including a recently completed double-blind 
placebo-controlled study on men with mild to moderate 
erectile dysfunction -- the first of its kind in the sexual 
health category. View an abstract of this double-blind 
placebo-controlled study.

Z abstraktu se dozvíme, že preparát úžasně pomáhá. 
87,5% pacientů užívajících aktivní látku uvádělo zlepšení 
schopnosti erekce a jejího udržení během pohlavního 
styku. 75,0% pacientů uvedlo zlepšení spokojenosti se 
sexuálním životem. V placebem kontrolované skupině bylo 
zlepšení u 22,2%, resp. 20,8%. Zajímavostí je také, že 
během studie nebyly zaznamenány žádné vedlejší účinky 
ani ve studijní ani v placebové skupině.

Studie uváděná jako „právě dokončená“ byla provedena 
v roce 1999. Pravděpodobně nebyla nikdy publikovaná. 

Citaci publikace najdeme pouze u „pilotního 
ramena“ této studie. Ta byla publikovaná v roce 1999. 
Dovolíme si k dané studii uvést několik poznámek.
Design studie soubor pouze 25 mužů (hodnoceno pouze 
21 z nich) žádná kontrola placebem (resp. vůbec žádná 
kontrolní skupina, tedy ani žádná randomizace) muži měli 
pouze lehkou, maximálně středně závažnou ED  doba 

léčby pouze 4 týdny (stačí jako miminum pro použití IIEF 
k hodnocení, není hodnoceno, co dělá delší léčba)

Výsledky
Výsledky reportovány jako % podíl zlepšených pacientů 

oproti stavu před nasazením léku (88,9% zlepšení erekce, 
75,0% zlepšení satisfakce) - tedy pouze relativní hodnoty, 
vztažené k době před nasazením ArginMaxu, placebo 
efekt tedy maximálně využitelný. Nejsou uvedeny žádné 
absolutní hodnoty, žádné skóre IIEF apod. Tedy je možné, 
že 88,9% osob udávalo po 4 týdnech užívání ArginMaxu 
zlepšení schopnosti udržet erekci, ovšem toto zlepšení 
mohlo být v absolutní hodnotě minimální (třeba o jeden 
bod) pouze 20% mužů mělo v průběhu léčby více orgasmů 
(je otázkou o kolik více, např. o 1 za 4 týdny?) pouze 12,5% 
mužů s ED zvýšilo počet pokusů o pohlaní styk v průběhu 
léčby. Zkušenost ale říká, že pokud lék opravdu funguje 
a umožňuje reálně využitelné zlepšení erekce, pak muži 
s ED obvykle dramaticky zvýší počet realizovaných pokusů, 
protože jsou konečně po mnoha selháních úspěšní. 

Vedlejší účinky jsou hodnocené, řekněme, neobvyklým 
způsobem. Jejich výskyt je uvedený v relativních číslech, 
včetně záporných hodnot, např. nauzea –4,8%. Můžeme 
si to interpretovat tak, že všichni sledovaní pacienti měli 
před zařazením do studie nauzeu a po léčbě preparátem 
jich mělo o 4,8% méně. Přesnější informace o nežádoucích 
účincích nenajdeme.

Je otázkou, jestli tuto studii můžeme považovat za 
důkaz účinnosti daného preparátu. Stanovisko FDA nám 
dává docela zřejmou odpověď.

NAKOLIK VĚROHODNÉ JSOU NĚKTERÉ KLINICKÉ STUDIE

Ondřej Trojan, Martin Hollý

DOPLŇKY STRAVY VERSUS ÚČINNÁ FARMAKOTERAPIE

Aleš Horák
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BAKTERIÁLNÍ ENDOKARDITIDA JAKO NEPŘÍMÁ
KOMPLIKACE ANDROGENNÍ SUBSTITUCE

Aleš Horák
Bakteriální endokarditida jako nepřímá komplikace 
androgenní substituce - kazuistika

MUDr. Aleš Horák
ANDROPHARM s.r.o.; urologicko – andrologická ambulance, 
Ostrava – Poruba

Nynější onemocnění:
50 letý muž byl léčen na našem pracovišti od března 
2004 pro lehkou smíšenou obstrukční a irritativní mikční 
symptomatologii při chronické prostatitidě, pro kterou  byl 
sledovaný již několik let na jiném urologickém pracovišti. 
Byla přítomna lehká erektilní dysfunkce.

MUDr. Aleš Horák
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MUDr. Aleš Horák

Z anamnézy:
Pacient byl po léčbě Peyronieho choroby v roce 2001 
s kompletní regresí nálezu po kombinované terapii 
preparátem Colchicum dispert® a aplikací nízkovýkonného 
laseru. Prodělal akutní levostrannou epididymitidu. Pacient 
se dále léčí pro seropozitivní   HLA  B27  revmatické  
postižení drobných ručních kloubů, sakroiletidu,
vertebrogenní algický plurisegmentální syndrom, 
osteoporózu. V medikaci má Celebrex®,  Methotrexat®, 
Fosamax®, Agen®, Maxi-kalz®, k. listovou. IPSS 7/2, IIEF 
19,  dotazník dle univerzity  v St. Louis byl pozitivní pro 
LOH / Late Onset  Hypogonadism /. 
Vyšetření.
Objektivní nález: Mírně depresivní, normostenik, normální 
habitus, LC + TPT nebolestivé, za sponou bez bolestí, 
penis bez indurace, varlata ve skrotu přiměřené velikosti 
a konzistence bez větší hydrokély s nepatrně zvětšeným 
nadvarletem vlevo. P.r. : prostata 3 x 3 cm, elastická, 
ohraničená.,  nebolestivá. 
USG: Ledviny bilat. bez dilatace KPS a zjevné litiázy.  
Močový měchýř nenaplněn, prostata do 30 g, ohraničená, 
homogenní, varlata ve skrotu homogenní, vlevo má 
nepatrně zvětšené nadvarle s diskrétním lemem tekutiny. 
Uroflowmetrie /UFM/: neobstrukční s Qmax 26ml/s bez 
močového rezidua.
Laboratoř: KO v normě, kreatinin 87μmol/l, ostatní 
biochemie včetně nálezu v moči byla v normě, celkový 
testosteron 11,41 nmol/l, volný testosteron 17 pmol/l. 
Ostatní hladiny vyšetřených hormonů ( PRL, LH, FSH, TSH, 
T4, estradiol, progesteron, kortizol ) odpovídaly rozpětí 
hladin stanovených LABOREX s.r.o..Vstupní hodnota PSA 
3,42 μg/l, stěry z uretry zpracované metodou genové sondy 
neprokázaly přítomnost chlamydiového a kapavkového 
infektu.
Terapie: 
LUTS /Lower Urinary Tract Symptoms /při chronické 
prostatitidě byly sanovány fytoterapeutikem Prostamol uno® 
tbl. 1 x 320mg. Vzhledem k tomu, že i kontrolní hladiny 
zejména volného testosteronu za 2 měsíce byly obdobně 
nízké, a také vzhledem k symptomatologii a současné 
osteoporóze byla zahájena TRT /Testosteron Replacement 
Therapy/ preparátem Sustanon® 250 mg i.m. co 14 dní. 
Tato terapie  byla pro tvorbu infiltrátu v místě aplikace 
vystřídána perorálním preparátem Undestor® v dávce 

2 x 80 mg. Pro nízké kontrolní hladiny tT  7,33 nmol/l ,fT 
25 pmol/l po třech měsících bylo dávkování zvýšeno na 
2 x 120mg. Za 8 měsíců po zahájení substituční terapie 
se upravila symptomatologie LOH, LUTS se nezhoršily, 
revmatické obtíže byly intermitentní, ale dle vyšetření p.r. 
se jevila prostata celkové tužší a tPSA stouplo na 5,03μg/
l. Substituce testosteronem byla okamžitě přerušena 
a pacient  byl indikován při sterilním nálezu v moči k TRUS 
a punkci prostaty empiricky pod clonou ciprofloxacinu. Za 
dva dny po výkonu byl pacient hospitalizován na interní 
klinice FNsP Ostrava s těžkou bakteriální endokarditidou 
s nálezem endokarditických vegetací zejména na mitrální 
chlopni a aortální chlopni spolu s aortální a mitrální 
regurgitací I.- II. stupně.. V hemokultuře byl nález E. Coli 
citlivé na ciprofloxacin, CRP 168 mg/l.  Pro endokarditidu 
nasazen ještě Targocid®. Při přetrvávání febrilií 
a nasledném nálezu polyrezistetní Morganela morganii 
v močové kultivaci přidán Edicin® a Taxcef®. Při zavedené 
medikaci došlo velmi pozvolna k ústupu teplot a vymizení 
echokardiografickému nálezu na chlopních. Za půl roku od 
punkce prostaty je pacient stabilizovaný, LUTS beze změn 
( IPSS 5/1 ) i bez substituce testosteronem je bez sexuální 
dysfunkce (IIEF 24), stále problémy s revmatickým 
onemocněním a osteoporózou.  Nově se objevily problémy 
s hemeroidy. Nález na prostatě se nemění, tPSA 5,48μg/l  
a fPSA    0,84μg/l ( 15% ).  Pacient  uživá stále preparát 
Prostamol uno, další eventuální TRUS a punkci prostaty se 
snaží oddálit, v další TRT se již nepokračuje.
Závěr:
U výše uvedeného pacienta došlo k shodě náhod, které 
mohly mít  pro něj fatální dopad.  Ve snaze zajistit 
pacientovi komplexní terapii byla u pacienta zahájena TRT. 
Dispenzarizace pacienta byla v rámci možností prováděna 
na základě tehdy platných doporučení,  bohužel nastálá 
elevace hladiny PSA, která mohla být v  příčinné souvislosti 
s  TRT,  vedla k  invazivnímu diagnostickému výkonu, který 
i přes všechna opatření skončil závažným septickým stavem 
s možnými trvalými následky do budoucna. Domnívám se 
však, že tyto zkušenosti jsou upozorněním na nezbytnost 
pečlivého zvážení zahájení TRT a  nutnosti striktní 
dispenzarizace dle aktuálních zpřísněných doporučení ISA, 
ISSAM a EAU a neměly by být také důvodem k odrazení 
od zahájení této terapie u dalších pacientů.

STRIKTURA URETRY JAKO MOŽNÁ
PŘÍČINA EREKTILNÍ DYSFUNKCE

Aleš Horák
Striktura uretry jako možná příčina erektilní 
dysfunkce – kazuistika

MUDr. Aleš Horák
ANDROPHARM s.r.o.; urologicko - andrologická 
ambulance, Ostrava - Poruba
Urologické oddělení, FNsP Ostrava 

Nynější onemocnění:
52 letý muž přichází v červenci 2004 s problémy s erekcí, 
které se objevily před půl rokem. Obtíže jsou s navozením 
erekce, neúplná intumescence  rychle odeznívá. Intenzita 
obtíží není vždy stejná, ranní intumescence jsou. Ejakulace 
je v normě, pokles libida neguje. Má stálou partnerku 
(přítelkyni), s kterou se navštěvují, partnerka je o 10 let 
mladší. Je sice ženatý, ale s manželkou sexuálně nežije, 
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MUDr. Aleš Horák

děti mají. Představa o četnosti styku je cca 3 x týdně, což 
je v souladu s potřebou partnerky. Zatím terapii erektilní 
dysfunkce / ED/ neměl.
Z anamnézy: 
Má hypertenzi, ostatní onemocnění jako ICHS,  DM, VAS 
neguje, je po APE. Mikční potíže neudává. V medikaci má 
Atenolol AL®,  Prestarium®. Alergie neudává. Je kuřák 30 
let/20 denně, alkohol pije  jen příležitostně.  Pracuje jako 
řidič z povolání, IPSS 6/1, IIEF 13.
Vyšetření:
Objektivní nález: Normostenik, normální habitus, LC + 
TPT nebol., zhojená APE, za sponou nebolestivý, penis 
bez indurace, pigmentace na glandu, varlata ve skrotu 
přiměřené .velikosti a konzistence bez hydrokély, P.r. : 
prostata 3 x 3cm, elastická, ohraničená, nebolestivá.
USG: Ledviny bilat. bez dilatace KPS a zjevné litiázy, m.m. 
nenaplněn, prostata do 30g, ohraničená, homomogenní 
s hojnými prostatolity, varlata ve skrotu přiměřené velikosti 
a echogenity, bez hydrokély. Uroflowmetrie / UFM /: Pro 
relativně nízkou compliance pacienta neprovedena.
Laboratoř: KO v normě, kreatinin 110μmol/l, ostatní 
biochemie v normě, celkový testosteron 18,1nmol/l, 
volný testosteron 57 pmol/l což odpovídá rozpětí hladin 
stanovených LABOREX s.r.o.pro danou věkovou kategorii , 
prolaktin  0,01 IU/l.  Jedinou laboratorní patologií byl nález 
v močovém sedimentu  leu 11-20  a Ery  5-10 při sterilní 
moči.
Terapie:
Na základě provedených vyšetření a anamnézy byla 
jako možná příčina erektilní dysfunkce / ED / stanovena 
psychovaskulární etiologie. Nález v moči byl empiricky 

sanován pomocí 2.balení preparátu Ciplox®  2 x 500mg. 
Problémy s erekcí dobře odpovídaly na preparát Levitra® 
10mg nebo Cialis® 20mg. Při následných kontrolách 
zůstával stále identický nález v močovém sedimentu nově 
i s pozitivní močovou kultivací ( 10 na 7/1ml Enterococcus 
sp s běžnou citlivostí na ATB ). V listopadu 2004 byl 
přeléčen pro tentýž nález preparátem Forcid® tbl. eff. 
2 x 1g. V březnu 2005 začíná pacient udávat zhoršující 
se obstrukční mikční symptomatologii. V tomtéž měsíci 
pro subj. obtíže a přetrvávající nález v moči provedena 
intravenózní vylučovací urografie bez patologického nálezu, 
při flexibilní cystoskopii však byl nalezen nepřekonatelný 
odpor  v bulbární uretře. Provedena UCG, kde nález krátké 
a těsné striktury v bulbární uretře, v celkové anestezii 
provedena optická uretrotomie striktury. Za měsíc po 
výkonu hodnotí pacient pozitivně zlepšení mikce i erekce, 
stejně hodnotí stav i za 9 měsíců ( IPSS 3/1. IIEF 20 ). 
Nově se objevilo zkrácení IELT / Intravaginal Ejaculation 
Time /, po nasazení preparátu Prozac®  v dávce 1 x 20mg 
se IELT opět prodloužilo.
 Závěr:
U pacientů s erektilní dysfunkcí je důležité komplexní 
vyšetření s vyloučením všech možných příčin jejího vzniku. 
Opakovaně již byla zmiňována souvislost onemocnění 
dolních močových cest s výskytem ED. Uvedený pacient 
měl sice i jiná rizika vzniku erektilní dysfunkce, které se 
ještě s velkou pravděpodobností větší mírou do budoucna 
uplatní. Evidentní zlepšení ED po vyléčení striktury uretry 
a zánětu v dolních močových cestách.svědčí o jednoznačné 
souvislosti těchto onemocnění s rozvojem ED u tohoto 
pacienta.

ANALÝZA SPERMATOLOGICKÝCH VYŠETŘENÍ MUŽŮ 
V LETECH 1970 – 2005

Věžník,Z., Švecová, D., Zajícová, A., Slavíková, M.
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Brno

Kvalitativní analýza ejakulátů přináší významné 
a široce uplatnitelné informace o úrovni zdravotního stavu 
nejen pohlavních orgánů, ale především vyrovnanosti 
vnitřního prostředí dárce semene. Od roku 1969, tj. před 
37 lety, zahájilo naše pracoviště pravidelné vyšetřování 
ejakulátů mužů ve spolupráci s pracovišti humánní 
medicíny. Tato činnost jednak navazovala na trvalou 
spolupráci s porodnicko-gynekologickými klinikami, 
především v Brně a jednak byla vyvolána naším odborným 
zájmem komparace nálezů u mužů a donorů semene 
v inseminačních provozech hospodářských zvířat. První 
impulsy byly motivovány hromadnými poruchami plodnosti 
na inseminačních stanicích vyvolanými v letech 1959 
– 1961 florentní fází enzootie chlamydióz a dále častými 
kontaminacemi semene mykoplázmaty a ureaplázmaty. 
Návaznost nálezů těchto kontaminant v semeni mužů byla 

velmi inspirativní. V průběhu sledování však naši pozornost 
zaujala především forma zátěží organismu samců a to 
jak akutních, tak chronicky probíhajících a současně vlivy 
vnějšího prostředí, které se na zátěžových stavech podílely. 
Za sledované období bylo vyšetřeno 4887 ejakulátů mužů. 
Vyšetřovaný soubor mužů byl selektován do značné míry 
tím, že pocházel především z bezdětných manželství resp. 
od párů s obtížemi koncepce. Bereme-li v úvahu odhad 
výskytu tohoto nálezu více jak v 15 % párů a dnes již téměř 
klasické připisování přímého vlivu na bezdětnost páru ve 
40 % muži, v 50 % ženě a v 10 % oběma partnerům, 
pak skutečnost, že ze skupiny téměř 2000 vyšetřených 
mužů v letech 1980 – 1984 bylo stanoveno pouze 
28,2 % normospermních, vyvolává ve shodě s názorem 
autorů SÝKORA, TOŠKOVÁ (1985) předpoklad působení 
negativních faktorů v životním prostředí, velmi podobně 
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jako jsme konstatovali v podmínkách inseminačních stanic. 
Do sféry negativně působících faktorů v lidské populaci 
volně ovlivnitelných patří na prvé místo kouření. U části 
sledovaných mužů bylo možno z anamnestických údajů 
označit pacienta jako nekuřáka nebo kuřáka. Toto kriterium 
bylo vzato též jako třídící ukazatel výběru a hodnocení 
analýz semene.

Cílem předkládané analýzy ejakulátů mužů nebylo jen 
sdělení stavu u skupiny mužů z párů s problémy ve fertilizaci, 
ale především zhodnocení významnosti krátkodobého testu 
přežitelnosti spermií k predikci funkční úrovně ejakulátů 
s přihlédnutím k potřebám asistované reprodukce.

MATERIÁL A METODIKA
Do konce roku 2005 bylo vyšetřeno 4887 semen mužů. 

Stáří probandů bylo od 19 do 56 let. Propočítaný medián 
byl 29 roků a zůstával po všechna časová období v podstatě 
na stejné úrovni. Spermatoanalýzy byly provedeny jednak 
z vyšetření celého souboru a jednak po rozdělení souboru 
do tříletých období. Samostatná analýza byla věnována 
ejakulátům pocházejícím od kuřáků (477 mužů) a nekuřáků 
(928 mužů).

Získávání ejakulátů:
Pacienti byli zasíláni k vyšetření ejakulátů ošetřujícími 

lékaři nebo středisky pro asistovanou reprodukci. Semeno 
pacienti poskytli na místě po masturbaci nebo přivezli, 
uchované při tělesné teplotě do 45 minut po jeho získání 
do laboratoře. Při ověřování kvality ejakulátu z hlediska 
hodnocení fertility párů byl zvolen jako vhodný čas pro 
odběr semene  rytmus styků a teprve v případě stanovené 
parvosemie lze doporučit naordinovat další vyšetření 
semene po 5 - 7 denní pohlavní abstinenci. U každého 
pacienta byly zaznamenány do databáze data nacionale 
a anamnestické údaje.

Metody vyšetření ejakulátů:
Získaný ejakulát byl po přelití ze sběrného kolektoru 

a stanovení objemu, převeden do prostředí laboratorní 
teploty (22°C ± 2°C). Podmínkou zdárného vyšetření 
a posouzení semene je standardizace teploty po celou dobu 
vyšetření. Zahájení analýz semene je limitováno časem 
kolikvace ejakulátů. Hranice tohoto enzymatického procesu 
je stanovena do 60 minut po získání.

Koncentrace spermií se stanoví hemocytometricky, motilita 
spermií nápočtovou metodou vyjádřená procentuálním 
podílem, podíl živých spermií na základě supravitálního 
barvení eozin-nigrozin, rychlost pohybu spermií testem 
propulsivity a měřením trajektorií. Ke stanovení pH 
ejakulátů byl využit pH-metr CPH 51. Morfologická analýza 
byla prováděna na základě multiparametrického hodnocení 
změn na spermiích a k výpočtu byl použit počítačový 

program SASMO (Věžník a kol. 2004).
Pro stanovení funkční úrovně spermií v ejakulátech byly 

spermatoanalýzy provedeny ve výchozím čase vyšetření 
(VH) a za 120 minut krátkodobé přežitelnosti spermií 
(2H). Srovnávaná kriteria byla: stanovení motility spermií, 
rychlosti pohybu spermií a podílu živých spermií. Srovnáním 
získaných hodnot ve VH a 2H lze posoudit funkční resistenci 
spermií. U kvalitních ejakulátů není zjišťován rozdíl hodnot, 
nejvýše při poklesu o 10 % z hodnot výchozích.

Statistické vyhodnocení výsledků
Veškeré statistické výpočty byly provedeny ve 

statistickém programu STAT Plus verse 1.01 (MATOUŠKOVÁ 
a kol. 1992). Pro výpočet korelačního koeficientu, byl použit 
Spearmanův  koeficient pořadové korelace.

Získané výsledky a jejich rozbor
Celkový průměrný objem ejakulátů byl 3,1 ml. 

Většina dalších průměrných hodnot, mimo ukazatele 
motility spermií, se pohybovala v konvenčních rozmezích. 
Koncentrace spermií byla v průměru 74,7 mil/ml; motilita 
spermií byla ve výchozím čase vyšetření ejakulátů 44,3 %, 
a za 120 minut krátkodobého testu přežitelnosti poklesla 
na 40,5 %; rychlost pohybu spermií vykazovala ve VH 25,7 
μm/s a za 120 min poklesla na 23,5 μm/s; pH ejakulátů 
se pohybovalo v rozmezí 7,5 – 8,03. Průkaz morfologické 
integrity povrchových struktur spermií supravitálním 
barvením eosin-nigrosin doložil o 39 % vyšší podíl spermií 
živých oproti pohyblivým. Poměrně zajímavé informace 
poskytlo stanovení podílu morfologicky intaktních spermií 
– normospermií. Průměrný podíl byl 48,14 %, ale průběh 
křivky znázorňující průměrné hodnoty v jednotlivých 
tříletých obdobích vykázal jasný trend sestupu, který dosáhl 
v posledním tříletém období až 21,4 %. 

Pohyb hodnot v jednotlivých tříletých obdobích většinou 
osciloval kolem celkových průměrů v mezích rozsahu 
konvenčních limitů. Motilita spermií nedosáhla ani v tříletých 
průměrech dostatečně průkazných podílů motilních 
spermií a hodnoty motility po 120 min. přežitelnostního 
testu dokládaly sníženou pohyblivost spermií. Také 
podíl  normospermií dokládá snižující se kvalitu ejakulátů 
v průběhu sledování..

Velmi zajímavé ukazatele nabízí porovnání získaných 
hodnot s úrovní hraničních ukazatelů tak, jak jsou uváděny 
v přehledu hodnocení semene v letech 1960 (HYNIE, 
1964) a v současné době dle manuálu WHO (1999). 
Hodnoty získaných objemů semene by neprošly limitem 
3 ml v 50,5 % z vyšetřených a při limitu 2,5 ml v 35,95 %. 
Z vyšetřených ejakulátů nedosáhlo 21,98 % ani základní 
objem 2 ml a byly posouzeny jako parvosemické.

Co se týká koncentrace spermií nedosáhlo 38,82 % 
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požadované hustoty semene ≥ 40 mil/ml. Ale ani 28,32 
%. nevykázalo 25 mil/ml. Toto kriterium doplnilo 6,47 % 
vyšetřených ejakulátů s diagnózou aspermie.

Motilita spermií vykázala největší nedostatky 
průchodnosti stanovenými limity. Limit pohyblivých spermií 
na současných 50 % nedosáhlo 46,61 %. V 3,22 % ejakulátů 
bylo ve VH  bez pohyblivosti spermií a za 120 min se toto 
procento zvýšilo na 5,85 %.

Klasický požadavek 70 % intaktních spermií 
v ejakulátech byl již v letech 1964 posunut na 
60 % a tuto hodnotu nedosáhlo 68,86 %. Z celého 
souboru dosáhlo 86,30 % hladinu 25 % intaktních spermií. 
V posledním tříletém období však poklesla průměrná 
hodnota morfologicky intaktních spermií až na 21,4 %.

Přihlédneme-li k frekvenci nejčastěji se vyskytujících 
malformací spermií v ejakulátech mužů, pak na prvém místě 
jsou změny tvaru a struktury, které řadíme do teratoidních 
spermií, tuto skupinu tvořilo 16,61 % z patologicky 
změněných spermií. Četností na druhém místě, ve 13,55 % 
byly nalezeny změny označované jako vakuolizace v oblasti 
akrosomu. Tento nález není možno jednoznačně zařadit do 
změn získaných, neboť jejich část může mít svůj původ ve 
strukturálním vývoji. Strukturální změny tvaru definované 
jako zúžené, prodloužené hlavičky, hlavičky piriformní, 
makrocefalie a mikrocefalie se vyskytovaly též na čelných 
místech (11,54; 10,21; 4,19 a 4,17 %). Obraz nedozrálosti 
spermií s retencí znaků manžetového vývojového stadia 
spermatidy presentovaného reziduem cytoplazmatu 
v oblasti krčku a proximální spojovací části se v nálezech 
presentoval v 11,17 %. Do změn, které v častosti přesáhly 
jednoprocentní frekvenci, patří: abnormální inzerce 
postavení bičíku, abortivní, pyknotická hlavička spermií 
(5,62, 5,28 %), primární svinutí bičíku spermií – Dag defekt, 
ohnutí bičíku, a nehomogenní barvitelnost – mramorování 
jako znak změněné permeability membrán.

Kvalita ejakulátu je dána podílem funkčních 
a morfologicky resistentních spermií. Tento kvalitativní 
ukazatel lze zvýšit navozenou přežitelností in vitro. Test 
krátkodobé přežitelnosti umožňuje ve 120 minutách posoudit 
rozdíly v jednotlivých kriteriích kvality u ejakulátů s dobrou 
a zhoršenou rezistencí. Zejména v kritériu pohyblivosti 
spermií a rychlosti pohybu spermií je zřejmý výrazný pokles 
hodnot po testu přežitelnosti oproti ejakulátům s dobrou 
přežitelností, kde rozdíly mezi VH a 2H nejsou výrazné. Test 
krátkodobé přežitelnosti dovoluje predikci úrovně fertilizační 
schopnosti a možností in vitro manipulace.

Z celého sledovaného výběru byly konfrontovány 
spermatoanalýzy 928 nekuřáků a 477 kuřáků. Výsledné 

porovnání ejakulátů těchto dvou skupin vyšetřených 
mužů dokládá negativní vliv kouření na jejich kvalitu. 
Ve shodě s názory o negativních vlivech na gametogení 
epitely byl zjištěn nejvýraznější rozdíl v koncentraci 
spermií v ejakulátech (86,02 mil/ml : 39,85 mil/ml). Dále 
byly doloženy ve všech kriteriích trendy zhoršení hodnot 
u jednotlivých ukazatelů ejakulátů kouřících probandů.

Z dostupných anamnéz byly vytvořeny skupiny mužů 
s charakterem životního stylu s převahou pohybu v průběhu 
dne a naopak bez pohybu, jak v sedavém zaměstnání, tak 
celý den. Dalšími podskupinami bylo členění dle fyzické 
aktivity v pravidelném cvičení. Celkový výběr nedosáhl 
vysokých počtů (cca 500 ejakulátů) takže výsledky jsou 
zatíženy malým počtem čísel, ale nepodařilo se v takto 
vytvořených skupinách doložit statisticky významné rozdíly, 
ani výrazné trendy.

Součástí hodnocení kvality ejakulátů je z hlediska 
přenosu infekce vhodné se seznámit s případnými 
kontaminacemi mikroorganismů negativně se uplatňujících 
v reprodukci. Kontaminace ejakulátů mykoplázmaty, 
ureaplázmaty a chlamydiemi byla prokázána celkem ve 
49 % z vyšetřených. Průkaz chlamydií přímou detekcí IF byl 
stanoven v 20,61 % vyšetřených ejakulátů. Mykoplázmata 
byla potvrzena kultivačně v 9,97 % a ureaplázmata ve 
30,05 %. Tyto informace zdůrazňují nutnou pozornost 
na kvalitativní hodnocení ejakulátů v celém komplexu 
kriterií především tam, kde se ejakulát stává předmětem 
manipulace v rámci asistované reprodukce.

ZÁVĚR
Bylo vyšetřeno 4887 mužských ejakulátů v průběhu 36 

let (1970 – 2005). Spermatoanalytická vyšetření doložila 
v průměrech jednotlivých kriterií hodnoty, které v převaze 
odpovídaly konvenčním normálům mimo kriterium motility 
spermií. Při komparaci s normativními ukazateli WHO 
nedosáhlo potřebný objem 21,98 % ejakulátů, koncentrace 
spermií na ml nebyla získána v dostatečné hodnotě v 28,32 %, 
motilita spermií nevykázala potřebný podíl ve 46,61 % 
a podíl morfologicky nezměněných spermií byl v posledních 
třech letech pouhých 21,4 %. Dříve klasický požadavek 60 % 
morfologicky intaktních spermií nesplnilo 68,86 % ejakulátů. 
Z výsledků je zřejmá kvalitativní degradace ejakulátů 
mužů. Významným dokladem o negativních vlivech kouření 
na funkci germinativního epitelu je snížení koncentrace 
spermií v ejakulátech kouřících probandů o dramatických 
53,67 % oproti nekuřákům. Frekvence kontaminovaných 
ejakulátů dosahující 49,21 % dokládá potřebu zejména při 
asistované reprodukci zařadit diagnostiku kontaminant do 
spermatoanalytických postupů.
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Prof. MVDr. Zdeněk Věžník, DrSc.
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NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA ASISTOVANÉ REPRODUKCE 
V ČESKÉ REPUBLICE

Řežábek K., Koryntová D., Pavelková J., Moosová M., Jaržembovská M.
Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN v Praze

Centrum asistované reprodukce
Apolinářská 18, Praha 2

Úvod: Asistovaná reprodukce v ČR je dosud upravena 
pouze podzákonnou normou z roku 1982 a vyhláškami 
Ministerstva zdravotnictví. Ačkoliv se v běžné praxi 
nesetkáváme s právními problémy, je potřebí tuto široce 
užívanou metodu léčby zákonem upravit a zajistit tak právní 
jistotu všem zúčastněným.

Metodika: Nová zákonná úprava vychází z etických 
a právních východisek, s přihlédnutím k současné praxi 
a k zákonné úpravě v okolních státech. Etická východiska 
spočívají na principu páru (muže a ženy) jako základní 
jednotky reprodukce a z pohledu na embryo jako na 
potenciálního člověka. Právní základy dbají na rovná 
práva obou partnerů a berou v úvahu i práva v budoucnu 
narozeného dítěte. Důležité je právní zajištění bezpečnosti 

léčby a specifické otázky použití anonymních dárců 
zárodečných buněk. Samozřejmostí je dodržení zásad 
nediskriminace z důvodu věku.

Výsledek: Nová právní úprava léčby metodami asistované 
reprodukce je nyní připravena ke schválení v Parlamentu 
ČR, kam ji s pozměňovacími návrhy poslal Senát ČR. 
Na konečníém znění se výrazně odborně podílela Sekce 
asistované reprodukce ČGPS. Na Symposiu v květnu 
2006 budou prezentovány nejnovější informace o vývoji 
v zákonodárném sboru. 

Závěr: Právní úprava léčby metodami AR je výrazným 
krokem vpřed v právním řádu České republiky a zajistí 
právní jistotu všem zúčastněným.
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MUDr. Karel Řežábek, CSc.

VYUŽITÍ SPERMIÍ MUŽŮ S RETROGRÁDNÍ EJAKULACÍ 
K LÉČBĚ NEPLODNOSTI

Pavelková J., Řežábek K., Moosová M., Koryntová D.
Centrum asistované reprodukce, Gynekologicko-porodnická klinika 1.LF UK a VFN v Praze,

Apolinářská 18, Praha 2

Úvod: Ačkoliv andrologický faktor je příčinou neplodnosti ve 
40-50 %, diagnóza retrográdní ejakulace je velmi vzácnou 
příčinou. V literatuře jsou uváděny jen kasuistiky. 

Metodika:  Na našem pracovišti jsme se s tímto případem 
setkali za 12 let činnosti (1994-2005) pouze jedenkrát. Po 
čtyřletém manželství a tříleté medikamentózní léčbě muže 
(bez efektu na retrográdní ejakulaci) byl pár vyšetřen 
v  CAR a diagnóza potvrzena. Žena byla zdráva, avšak 
s jednostrannou tubární neprůchodností. 
Následovala léčba intrauterinní inseminací  (IUI) spermiemi 
získanými z alkalizované moči muže (případně i ejakulátu, 
byl-li získán), v cyklech stimulovaných clomifenem 
s monitorováním folikulárního růstu ultrazvukem a indukcí 
ovulace podáním hCG.  Zpracování moči a ejakulátu 
s následným IUI bylo provedeno jen v cyklech, kde 
rostl alespoň jeden folikul na straně s průchodným 
vejcovodem.
Ejakulace proběhla těsně před odběrem moči a zároveň 

byl zpracován ejakulát, pokud se jej podařilo získat. Po 
centrifugaci moči byl sediment zpracován gradientovou 
metodou stejně jako ejakulát.

Výsledky: Bylo provedeno 7 odběrů, z toho 5x byl  získán 
i ejakulát v minimálním množství (10 –700 µl). Spermie 
byly v moči nalezeny vždy. Podíl spermií v moči kolísal od 
35 do 100% z jejich celkového počtu.  IUI byla provedena 
6x, z toho žena 2x otěhotněla a porodila, nicméně vždy 
v cyklu, kdy zisk spermií z ejakulátu byl dostatečný na to, 
aby nebylo nutné spermie z moči použít.

Závěr: Alespoň minimální množství ejakulátu je důležitým 
faktorem pro otěhotnění v případě následné inrauterinní 
aplikace spermií. Spermie v moči jsme nalezli ve  vysokém 
absolutním počtu, avšak v uvedeném případě jejich  
příspěvek k otěhotnění nebyl, na rozdíl od publikované 
literatury, zřejmý. 
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MUDr. J. Pavelková

MOŽNÉ EFEKTY PRAVIDELNÉ LÉČBY TADALAFILEM

Karel Kočí
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ÚČINNOST, BEZPEČNOST A ATRIBUTY PREFERENCE LÉČBY 
TADALAFILEM (CIALIS®) A SILDENAFILEM (VIAGRA®) 
V PRVNÍ PUBLIKOVANÉ PŘÍMÉ SROVNÁVACÍ STUDII.

Ondřej Trojan

V minulosti již bylo publikováno několik studií 
přímo srovnávajících preference léčby tadalafilem nebo 
sildenafilem u mužů s erektilní dysfunkcí (ED). V těchto 
studiích však byla většinou porovnávána pouze preference 
léčby a obvykle nebyly zjišťovány důvody preference 
a dosud nikdy nebylo provedeno přímé srovnání účinnosti 
obou léků. 

Koncem loňského roku byla publikována první přímá 
srovnávací studie, která kromě bezpečnosti, snášenlivosti 
a pacientské preference léčby porovnávala i účinnost 
a atributy preference (Eardley I et al. BJU International 
2005;96: 1323-1332). Tato multicentrická, randomizovaná, 
otevřená, překřížená studie zahrnovala 367 mužů s ED různé 
etiologie (organické, psychogenní, smíšené) a závažnosti 
(lehká, středně závažná, závažná). Pacienti nebyli před 
zařazením do této studie léčeni žádným inhibitorem 
fosfodiesterázy 5. typu (tzv. PDE5-i „naivní“ pacienti).

Po 4 týdenní úvodní fázi bez jakékoliv léčby (k získání 
údajů před léčbou), byli pacienti náhodně rozděleni do dvou 
skupin a byly jim postupně podávány oba léky v sekvenci 
tadalafil – sildenafil, případně sildenafil – tadalafil. Medikaci 
pacienti obdrželi spolu s instrukcemi k užití dle příbalových 
letáků těchto léků. Léčba byla zahajována dle SPC 
doporučenými zahajovacími dávkami, tj. 50 (resp. 25) mg 
pro sildenafil a 10 mg pro tadalafil. 

Muži užívali v rámci studie každý lék po dobu 12 
týdnů. Prvních 8 týdnů probíhala  optimalizační fáze léčby 
a vyhodnocovány byly poslední 4 týdny léčby. V průběhu 
optimalizačních fází léčby mohli pacienti libovolně titrovat 
dávky sildenafilu (z 50 mg na 100 mg resp. 25 mg) 
a tadalafilu (z 10 mg na 20 mg) dle individuální účinnosti 
a snášenlivosti léků. Po ukončení titrace užívalo sildenafil 

25mg 7,7% mužů, dávku 50mg 61,7% a dávku 100 mg 
30,6% mužů. Tadalafil v dávce 10 mg užívalo 51,6% 
a v dávce 20 mg 48,4% mužů. 

Ve 4 týdenní hodnocené fázi léčby již titrace možná 
nebyla. Po absolvování léčby prvním lékem následovala 7-
10 denní tzv. „vymývací“ fáze bez léčby a následně pacienti 
absolvovali za stejných podmínek léčbu druhým lékem.  
Účinnost léčby byla sledována pomocí skóre dotazníků 
IIEF (International Index of Erectile Function) a údajů 
z pacientských deníků SEP (Sexual Encounter Profile). 
Po absolvování léčby oběma léky byli pacienti požádáni 
o sdělení jimi preferované léčby pro 8 týdenní pokračující 
fázi studie.  

Primárním cílem studie bylo zhodnocení léčebné 
preference. Z 291 mužů, kteří za stejných podmínek ve 
studii vyzkoušeli oba léky, vyjádřilo preferenci pro tadalafil 
206 (71%) a pro sildenafil 85 (29%) z nich (p<0,001). 
Poměr preference byl obdobný ve skupinách s různou 
etiologií a závažností erektilní dysfunkce, s různým věku 
pacientů, dle pořadí užívané léčby a dle dávky léku. Mezi 
muži,kteří preferovali sildenafil,vyjádřilo silnou preferenci 
léku 38 mužů (45%) a mírnou preferenci 47 (55%). Z  
mužů preferujících tadalafil vyjádřilo silnou preferenci této 
léčby 151 mužů (73%) a mírnou preferenci 55 (27%). 

Sekundárními, nicméně z hlediska nových dat velmi 
důležitými cíli studie bylo sledování atributů léků, které měly 
vliv na výslednou preferenci a přímé srovnání účinnosti 
obou léků. 

Poté, co pacienti vyjádřili preferenci léčby, byli 
v předloženém dotazníku Drug Attribute Questionnaire 
požádáni o označení atributů sildenafilu a tadalafilu, které 
ovlivnily jejich výběr léčby. Nejčastěji uváděným důvodem 

MUDr. Karel Kočí, CSc.
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pro výběr tadalafilu v prodloužené fázi studie  byla schopnost 
dosáhnout erekce dlouho po užití léku (111 osob; 54%), 
následovaná tvrdostí erekce (27 osob; 13%). Nejčastěji 
uváděným důvodem pro výběr sildenafilu v prodloužené 
fázi studie byla tvrdost erekce (31 osob; 36%), následovaná 
rychlým nástupem účinku (22 osob; 26%).

V dosažené průměrné změně skóre domény erektilní 
funkce dotazníku IIEF po léčbě tadalafilem (10,1 bodu) 
a sildenafilem (9,6 bodu) nebylo dosaženo statisticky 
významného rozdílu. Statisticky významných rozdílů ve 
prospěch tadalafilu však bylo dosaženo v určitých dílčích 
otázkách domény erektilní funkce, konkrétně v otázce IIEF 
2 (tuhost erekce; p=0,011) a IIEF 15 (důvěra v dosažení 
erekce; p=0,012). Statisticky významného rozdílu ve 
prospěch tadalafilu bylo dosaženo i ve velmi důležitém 
parametru účinnosti, v úspěšnosti pokusů o pohlavní 
styk (otázka č.3 z pacientských deníků SEP). Průměrná 
úspěšnost pokusů o pohlavní styk při léčbě tadalafilem 
vzrostla o 57,6%, zatímco při léčbě sildenafilem vzrostla 
pouze o 52,8% (p=0,003). 

Bezpečnost a snášenlivost užívání byla v této studii 

u obou léků srovnatelná. Kvůli výskytu nežádoucích účinků 
předčasně ukončilo léčbu pouze 3,3% zúčastněných mužů. 
Nebyly zaznamenány žádné závažné s léčbou související 
nežádoucí učinky. Nejčastěji se vyskytujícím nežádoucím 
účinkem byla u obou léků bolest hlavy. 

Závěrem lze říci, že v této recentně publikované 
studii byla v souboru dosud neléčených mužů trpících 
poruchou erekce při adekvátním vyzkoušení léčby oběma 
preparáty za srovnatelných podmínek potvrzena již 
dříve opakovaně zjišťovaná vysoce statisticky významná 
preference tadalafilu ve srovnání se sildenafilem, která byla 
podmíněna především dlouhodobou účinností tadalafilu. 
V přímém srovnání účinnosti byla v některých parametrech 
(např. změna skóre domény erektilní funkce dotazníku 
IIEF) zjištěna ekvivalentní účinnost sildenafilu a tadalafilu, 
v některých parametrech (úspěšnost pokusů o pohlavní 
styk) pak statisticky významně lepší účinnost tadalafilu 
ve srovnání se sildenafilem. Oba léky celkově prokázaly 
v léčbě mužů trpících poruchou erekce dobrou účinnost, 
bezpečnost a snášenlivost.
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PREFERENCE PDE5i U PACIENTŮ A LÉKAŘŮ.
LÉČBA EREKTILNÍ DYSFUNKCE PDE5i U PACIENTŮ 

S TĚŽKÝM CELKOVÝM ONEMOCNĚNÍM.

Vladimír Kubíček
Zavedení inhibitorů 5. izoenzymu fosfodiesterázy 

změnilo výrazně přístup k léčbě pacientů s erektilní 
dysfunkcí.  K dispozici jsou nyní rychle účinné a většinou 
dobře tolerované perorální léky. Tím, že jsou k dispozici tři 
léky tohoty typu (sildenafil, tadalafil a vardenafil) vznikají 
podmínky ke srovnávání účinků z různých hledisek: 
z hlediska pacienta, z hlediska lékaře a z hlediska 
výrobce. 

    Na XI. andrologickém sympóziu v květnu 2006 byla 
diskutována zejména hlediska pacientů a hlediska lékařů, 
kteří PDE5i pacientům předepisují. K porovnání vlastních 
zkušeností s publikovanými informacemi posloužilo několik 
studií.  

    Hodnocením preferenčních studií perorálních PDE5i 
se zabývá studie Mulhallova a Montorsiho (European 
Urology 49, 2006, 30 – 37). Autoři uvádí, že většina 

preferenčních studií těchto léků má závažné vady již ve fázi 
vytváření studie („serious design flaws“), které znemožňují 
interpretaci údajů a omezují využitelnost údajů zjištěných 
ve studii.  Za správnou považují autoři studii dvojitě 
zaslepenou, randomizovanou, zkříženou, která je jedině 
schopna hodnotit preference PDE5i u pacientů a může 
výrazně („dramaticky“) redukovat rozporná hlediska, 
pokud je řádně provedena. 

   V této souvislosti je dobré uvést studii Eardleyho, 
Mironeho, Montorsiho et al. (2005 BJU International , 
96, 1323 -1332 ). Zde je prezentována studie otevřená, 
multicentrická, randomizovaná a zkřížená, srovnávající 
sidenafil a tadalafil při léčbě erektilní dysfunkce u mužů 
s erektilní dysfunkcí, kteří před tím nebyli léčeni PDE5i.  
Z výše požadovaných kriterií nesplňuje kriterium dvojité 
zaslepenosti. Jako důvod, proč nebyla studie zaslepená, 

MUDr. Ondřej Trojan
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ale otevřená, autoři uvádějí různé instrukce pro dávkování 
u obou léků. Léky se liší poločasem, délkou účinku a vlivem 
současného podání potravy. Muži byli instruováni k užití léku 
podle SPC. Užívali oba léky, každý 12 týdnů, postupně po 
sobě. Výsledek studie: sildenafil i tadalafil byli dobře účinné 
a dobře tolerované. Po léčbě sildenafilem a tadalafilem si 
29 % mužů k další terapii vybralo sildenafil, 71 % tadalafil 
k další léčbě. 

Další užitečnou prací je studie Stroebergova, Hedelinova 
a Ljunggrenova (European Urology – published online 
ahead of print on March 9, 2006, www.europeanurology.
com). Zabývá se preskripcí všech PDE5i pacientům 
s erektilní dysfunkcí z hlediska každodenní klinické 
praxe, v záhlaví má požadavky realistické a proveditelné 
z klinického hlediska. Studie je nesponzorovaná, ale jako 
téměř na všech studiích i zde lze najít některé věci, které 
lze zpochybňovat.  Východiskem (i závěrem) studie je, že 
každý pacient by měl mít možnost vyzkoušet si všechny tři 
PDE5i, pokud se má rozhodnout pro jejich dlouhodobější 
užívání. U léků s kratším účinkem (sildenafil, vardenafil) 
byla pro pacienty důležitá kvalita erekce, málo vedlejších 
účinků a rychlý nástup účinku. U léku s dlouhým účinkem  
byla primárním důvodem pro preferenci délka účinku 
a málo vedlejších účinků. Zajímavé je, že 20 % pacientů 
chtělo kombinovat lék s delším a lék s kratším účinkem, 
podle svých momentálních potřeb. Toto zjištění ukazuje, 
že léčba erektilní dysfunkce není statická záležitost, že je 
třeba ji přizpůsobit individualitě pacienta.  Jako primární 
prerefenční hledisko autoři popisují účinnost a délku trvání 
léku, sekundární preferenční hledisko – méně nežádoucích 
účinků.  Pokud se týká preferencí léku s krátkodobým či 
dlouhodobým účinkem,  byl výsledek půl na půl, ovšem 
s tím, že 20% pacientů si po vyzkoušení všech tří PDE5i 
chtěla ponechat možnost volby mezi krátko – či dlouhodobě 
účinným lékem podle situace. 

Další dvě studie se týkaly zlepšení endoteliální funkce při 
terapii tadalafilem u mužů se zvýšeným kardiovaskulárním 
rizikem (Rosano, Aversa, Vitale et al., European Urology 
47, 2005, 214 – 222) a terapie PDE5i u mužů s rizikem 
srdečních onemocnění – „Second Princeton Consensus“, 
autorů Jackson, Rosen, Kloner et al. (J Sex Med 2006; 3:28 
-36). Tyto publikace ovlivní volbu (preferenci) perorální léčby 
PDE5i zejména u lékařů, kteří primárně léčí onemocnění 
kardiovaskulární. 

V návaznosti na diskusi o zkušenostech s léčbou 
inhibitory PDE5 bylo zvažováno, do jaké míry je léčba 
erektilní dysfunkce léčbou ovlivňující „jen“ kvalitu 
života. Pozvolná, pomalá ale zřetelná změna vnímání 
sexuální dysfunkce nejen jako „lifestyle“ problému, ale 
jako problému zdravotního, je patrná v medicínském 

i ve veřejném povědomí. Z hlediska současné medicíny 
v našich podmínkách není možné uvažovat bez souvislostí 
ekonomických.  

U některých nemocných s těžkým celkovým 
onemocněním je zřejmé, že by v rámci financování léků 
z veřejných zdrojů mohla být zahrnuta i léčba erektilní 
dysfunkce. Podle pravidel stanovených zdravotními 
pojišťovnami alespoň v té nejméně nákladné variantě.

Z medicínského pohledu jde zejména o diagnózy:
- diabetes mellitus  I. typu
- stav po traumatu míchy
-  stav po transplantaci ledviny a chronická 

dialýza
-  stav po nervy šetřící radikální 

prostatektomii.

Jde většinou o mladší nemocné, které jejich onemocnění 
handicapuje také ekonomicky. Sexuální život je zde třeba 
vnímat i v kontinuitě reprodukčních funkcí organismu. 
Pro řadu těchto nemocných není terapie PDE5i u nás 
ekonomicky dostupná. 

Pro srovnání jsme vyzvedli k diskusi z místní lékárny  
nejčastěji předepisovaná balení PDE5i, stejně, jako když 
je vyzvedává pacient na recept.  Ekomonické závěry jsou 
prezentovány zde:

Viagra 50 mg 1 tbl. =374,60 Kč
Viagra 50 mg 4 tbl. =1387,60 Kč

Levitra 10 mg 2 tbl. =203,- Kč
Levitra 10 mg 4 tbl. =708,40 Kč

Cialis 10 mg 4 tbl. =1490,- Kč
Cialis 20 mg 2 tbl. =755,30 Kč.

Je třeba vzít v úvahu, že některá balení nejsou 
distribučně dobře dostupná (např. Cialis 10 mg 2 tbl.)  a  
že je mezi pacienty dosti rozšířená praxe půlení i čtvrcení 
tablet o nejvyšší dávce přípravku.  

Cenové rozdíly v přepočtu na jednu tabletu o srovnatelně 
účinné dávce jsou nejvýraznější u Levitry, která je nejméně 
nákladná. V této souvislosti je nutné zvážit snahu o změnu 
vnímání problematiky sexuální dysfunkce pacientů s těžkým 
celkovým onemocněním, zejména s výše uvedenými 
diagnózami, a snažit se o změnu postoje zdravotně-
finančních institucí k úhradě těchto léků, alespoň v té 
nejméně nákladné variantě, při racionální frekvenci 
minimálně 2 tablet za měsíc.

MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.
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ČESKÁ SPOLEČNOST PRO SEXUÁLNÍ MEDICÍNU
SEKCE SESTER

Rada naší společnosti se shodla na tom, že by u nás měly 
mít své místo i sestry. Zcela rovnoprávné jako všichni 
ostatní, protože jejich práce je zapotřebí stejně jako práce 
reprodukčního biologia, psychologa,lékaře, výzkumného či 
laboratorního pracovníka. Lékař ocení práci sestry hlavně 
tehdy, pokud ji nemá (když třeba sestra onemocní). 
Alespoň já mám pocit, jako bych byl bez ruky.  Zvažovali 
jsme, jaký dát sekci název, neboť „sekce sester“ naznačuje, 
jako by nemohl být registrován nikdo jiný než zdravotní 
sestry. Názvy „sekce nelékařských profesí ve zdravotnictví, 
sekce odborných středoškolských profesí“ atd. vždy někoho 
vylučují z členství, z možnosti registrovat se v dané sekci. 
Je možné, že v sekci se bude chtít registrovat lékař(ka) 
nebo psycholog(žka), nebo laborant(ka). Bude chtít být 
v kontaktu, bude chtít pomoci, nebo bude jen chtít být 
v příjemné společnosti.  Proto jsme nakonec ponechali 
název, který říká, kdo má v sekci hlavní slovo, komu má 
sekce sloužit. Registrovat se v sekci sester  může každý 
člen České společnosti pro sexuální medicínu.  Ochotu 
vzít si na starost vznikající sekci sester má paní Milena 
Dvořáková, ženská sestra a porodní asistentka s dlouhou 
praxí v oblasti reprodukční medicíny, která v současné době 
pracuje samostatně. Samostatná praxe zdravotních sester 
byla minulým režimem potlačena k zániku a současný 
systém zdravotnictví jí také moc nepomáhá. Budeme rádi, 
když jí trochu pomůžeme vrátit se do povědomí všech, kdo 
přichází do styku s pacienty v oblasti sexuální a reprodukční 
medicíny. Hlásím se jako první mužský člen této sekce.

MUDr. Vladimír Kubíček, CSc., předseda ČSSM

CURRICULUM VITAE
Jméno a příjmení: Milena Dvořáková, RPA
Datum narození: 10.3.1959
Stav: vdaná
Národnost: česká

Vzdělání
1978-1978  KSZŠ Praha 2, Belgická 29 – obor zdravotní 

sestra
1978-1980  KSZŠ Praha 2, Belgická 29 – obor ženská 

sestra
1985 PSSZ Brno
  
Praxe
1983-1983  gyn.por.odd. Nemocnice Na Štvanici Praha 

7
  nástupní praxe a praxe na porodnickém 

oddělení / porodní sál, rizikové těhotenství, 
šestinedělí /

1983-1987 OÚNZ Praha 5 – obvodní ženská sestra
1987-1991  gyn.por.odd. Nemocnice Na Bulovce   

 Praha 8 – ženská sestra - oddělení rizikového 
těhotenství, porodní sál a šestinedělí

1994-1994 gyn.por.odd.FN Motol
 – Londýnská ul.Praha 2
  porodní asistentka na oddělení rizikového 

oddělení
1994-1997 GEST s.r.o. – porodní asistentka
1997-2003  GEST s.r.o.- porodní asistentka, hlavní sestra 

Centra reprodukční medicíny Praha 5
2003  registrace nestátního zdravotnického zařízení 

– ženská sestra – Magistrát hlavního města 
Prahy, založení firmy Alfa-asistentky

2004  Registrovaná porodní asistentka 
– Osvědčení k výkonu zdravotnického 
povolání bez odborného dohledu – uděleno 
Ministerstvem zdravotnictví České republiky 
dne 26.8.2004

2005  pracovní stáž v Indonesii – Bali – hospital 
Rumah Sakit Bersalin

Členkou ČAPA od roku 1996, ve funkci předsedkyně Prahy 
v letech 2002-2005.
Členka a místopředsedkyně ČKPA od roku 2006.

LITERATURA ZASLUHUJÍCÍ POZORNOST

Pavel Pafko: Medicínmani a ti druzí
Nakladatelství lidové noviny 2004

Tato publikace vyšla již před dvěma roky, ale na 
aktuálnosti ji časem spíše přibývá. 

Přednosta chirurgické kliniky, lékař a univerzitní profesor 
Pavel Pafko se v textu zamýšlí nad svoji prací, nad obecnými 
problémy medicíny a života lidského. Kniha je psaná tak 
živě, že čtenář má spíše pocit dialogu s autorem. Každý, 
kdo se zabývá medicínou z filosofického hlediska, v ní 
najde přímočarý, ale i pochybující pohled na svět medicíny. 
„Medicínmany“ myslí autor všechny, kdo se zabývají 
medicínou, tedy „člověka medicíny“. V jedné z kapitol se 

dotkne i medicíny alternativní. 
  Kniha by se dala nazvat „medicínskou beletrií“, 

podobně jako např. před mnoha lety publikované paměti 
prof. Vladimíra Vondráčka, které jsou stejně jako kniha 
prof. Pavla Pafka velmi cenným svědectvím o medicínském 
světě své doby. 

Kapitoly:
• Pacient (Pacient nebo případ)
• Interrupce (Interrupce čili právo na svobodné 
rozhodnutí)
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• Život a smrt (O životě a o smrti)
• Peníze (Medicína a peníze)
• Profesionalita (Jsem prostě manuál) 
• Talent (Co je vlastně lékařský talent ?)
• Chirurgie (Chirurgie – královna medicíny ?)
• Vývoj v medicíně (O videokapsli a prevenci)
• Politika (O legitimacích a morálce)
• Svět (Čím vším  nás svět může inspirovat ?)
• Medicínmani (O klasické a alternativní medicíně)
• P.S. (Co by si čtenář z této knížky měl vzít)

Z poslední kapitoly si dovolím citovat:
„Přečtením románu obohatíme zejména svůj emocionální 

svět. Literatuta faktu rozšiřuje naše znalosti. Text, který 
jste dočetli, nemá sloužit ani k jednomu, ani k druhému. 
Mé názory můžete přijmout, možná se s nimi někteří 
ztotožníte, ale jistě je mnozí odmítnete. Hlavním cílem při 
tvorbě textu bylo ukázat na mnohé problémy, o kterých 
zdravý člověk ani neuvažuje.

   Prvním předpokladem řešení problému je právě 
uvědomění si jeho existence. Je zřejmé, že mnohé 
otázky, ke kterým jsem v textu zaujal jasný postoj, nelze 
zodpovědět zcela jednoznačně, ale chci-li, aby čtenář o 
věcech přemýšlel, je třeba vyjádřit jednoznačné stanovisko, 
o němž bude možné vést polemiku, a ne mluvit zeširoka, 
opatrně a neurčitě. 

   Pokud bude tento text sloužit jako východisko 
k úvahám, splnil svůj úkol.“

Vesmír 
přírodovědecký časopis, ročník 85 (136) , čísla 6, 

7, 8, 9 /2006
V čísle 6 najde čtenář zajímavý úvodník s názvem 

„Nechat pořádek pořadatelům a chaos chaotům“ 
autora Ivana M. Havla. Úvaha o  chaosu a řádu, o správném  
poměru a  významu těchto vlivů pro vývoj lidského vědění 
zaujme každého, kdo se snaží najít při své práci něco 
nového. Teze, že „kvalita, informace, tvorba, pokrok, vývoj, 
adaptabilita, život  (vyberte si) vzniká právě na rozhraní 
mezi chaosem a řádem“ přinejmenším  zaujme. 

V číslech 7, 8 a 9 vychází na pokračování  články 
prof. RNDr. Františka Vyskočila, CSc., který se zabývá ve 
Fyziologickém ústavu AV ČR neurofyziologií a biofyzikou 
buněčných membrán. Články jsou publikovány na závěr 
diskuse mezi psychologem E. Bakalářem a  obhájci i kritiky  
jeho článků o podjatosti mezi muži a ženami, které vyšly 
v Vesmíru na začátku roku 2006. Název článků  prof. 
Františka Vyskočila je  Rozdíly mezi mužem a ženou. 
V č. 7.  má článek podtitul „Lovec a ochránkyně sídla“, v č. 
8. „Mlčení a mluvení, testosteron a estrogen“, v č. 9. „Co 
mají společného“. 

V mnoha publikacích se dočítáme o rozdílech 
mezi pohlavími po stránce hormonální (medicínské), 
psychologické, společenské. Zde najdeme pohled biologa, 
který je podán s určitým nadhledem (a provázen skvělými 
ilustracemi), aniž by někomu stranil či ubližoval. Pro 
lékaře či psychologa, který řeší ve své ordinaci sexuální, 
reprodukční a partnerské problémy, je to pěkné počtení, 
užitečné i osvěžující.

Vnitřní lékařství  č. 11/2006 - časopis
V listopadovém čísle vyjde zajímavý článek na 

aktuální téma: „Mužská hormonální antikoncepce“ 
autorky Doc. MUDr. Ireny Poršové – Dutoit, CSc.  Kromě 
přehledu aktuálních informací o vývoji mužské hormonální 
antikoncepce zde čtenář najde i zamyšlení nad perspektivou 
a rozvahou prospěch - neprospěch mužské hormonální 
antikoncepce v relaci ke vzrůstající frekvenci mužského 
faktoru infertility v naší současné populaci.

Referátový výběr z psychiatrie I/2007 
- speciál Sexuální poruchy
Nakladatelství Czechopress se podařilo sestavit tým 
autorů, který spojuje pohledy sexuologické, psychiatrické, 
psychologické, gynekologické a andrologické.
Mezioborový speciál bude užitečný všem, kdo se zabývají 
sexuální medicínou.
Podrobná informace na: office@czechopress.cz

K čtení doporučuje:   Vladimír Kubíček

Nová monografie Stanislava Kratochvíla - dlouholetého 
vedoucího psychologa Psychiatrické léčebny v Kroměříži 
a profesora klinické psychologie na FF UP v Olomouci - 
navazuje na díla Terapie funkčních sexuálních poruch z 
let 1982 a 1987 a Léčení sexuálních dysfunkcí z r.1999. 
Je však rozšířená, aktualizovaná a doplněná výzkumy i 
novými terapeutickými postupy posledních let - jen seznam 
citované literatury zabírá 23 stran. Monografie nezapře 
svého autora - psychologa a psychoterapeuta sexuologicky 
orientovaného, který ve svém multifaktoriálním pohledu na 
sexuální problémy dovede vzácně spojit etiologické aspekty 
psychické i organické a přehledně uvést léčebné metody 
v celé jejich šíři - od původních nácvikových postupů 
Masterse a Johnsonové ve své vlastní modifikaci až k 

posledním farmakoterapeutickým možnostem (například 
použití apomorfinu - Uprimy, sildenafilu - Viagry a tadalafilu 
- Cialisu při léčbě erektilních problémů). Nejnovější kniha 
prof.Kratochvíla se tím stává základní učebnicí nejenom 
pro psychology a psychoterapeuty, ale i pro odborníky 
jiných profesí zabývajících se se související problematikou, 
jmenovitě pro sexuology, psychiatry, gynekology a andrology.
Monografie (kterou autor skromně nazývá příručkou) 
je členěná do dvou základních částí. První se zabývá 
charakteristikou a léčbou mužských a ženských sexuálních 
dysfunkcí, přičemž všechny kapitoly v tomto novém vydání 
autor doplňuje o nové poznatky. Ve druhé části se pak 
zaměřuje na praktický popis léčby dysfunkcí, především 
ve formě sexuální terapie. Na konkrétních kroměřížských 

Stanislav Kratochvíl „Sexuální dysfunkce - příčiny a léčba"
GRADA PUBLISHING, PRAHA 2003, 292 S.
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Česká společnost pro sexuální medicínu
PŘIHLÁŠKA

Jméno: ……………………………………………...................................................................………………

Příjmení:  ……………………………………………...................................................................……………

Tituly:  ……………………………………………...................................................................……………….

datum narození: …………………………………………………..

Obor.: ……………………………………………………………...................................................................

Pracoviště: ………………………………………………………..................................................................

Adresa: ………………………..........................................................…………………............................  

přeji si být registrován(a) v  sekci sester:               ANO                NE                 

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.

kasuistikách popisuje postup i úskalí sexuálního nácviku 
při jednotlivých typech mužských i ženských sexuálních 
poruch i možné příčiny eventuálního nezdaru terapie. Nově 
pak připojuje kapitolu Poučení z víceletých katamnéz.
Pro výzkum i pro praxi pak mohou být užitečné i v 
knize publikované sexuologické dotazníky vytvořené či 
modifikované autorem - dotazníky sexuální funkce pro muže 
i ženy (SFM/K, SFŽ/K), původní dotazník SGŽ (Sexuální graf 
ženy) a navíc i překlady v posledních letech velmi rozšířených 

Rosenových dotazníků IIEF (Intenational Index of Erectile 
Dysfunction) a FSFI (Female Sexual Function Index).
Vítám tuto učebnici jako základní odborný informační zdroj 
mezinárodní úrovně, který shrnuje ne pouze zkušenosti 
z téměř 40 leté práce autora v oblasti terapie sexuálních 
poruch, ale vlastně i poznatky celé jedné generace sexuálních 
psychologů a sexuologů, k jejímž nejvýznamnějším 
představitelům prof.Kratochvíl bezesporu patří. 

Prof. PhDr. Petr Weiss, PhD



48 Číslo 2, ročník 1, LISTOPAD 2006

www.sexmed.cz
Webové stránky České společnosti pro sexuální medicínu slouží k aktuálním informacím, vstup na tyto 
stránky není vázán heslem. Najdete na nich přihlášku do společnosti, pozvánky a on-line přihlášky na 

sympózia a další akce, upozornění na zajímavé tituly odborné literatury.
Na těchto stránkách je také webová verze Newsbulletinu ČSSM. 

Vaše dotazy, náměty a připomínky uvítáme na e-mailové adrese sexmed@email.cz 

www.androjournal.cz 
Webový androjournal slouží nyní jako archiv, dokumentující andrologickou a mezioborovou  publikační 
a přednáškovou aktivitu v oblasti sexuální a reprodukční medicíny v ČR od roku 2000. Letos dochází ke 
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