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Pou!ití penilní protézy v lé"b# poruch erekce je t$etí linií lé"by umo!%ující pacient&m, u kter'ch selhává nebo kte$í nejsou spo-
kojeni s perorální "i intrakavernózní terapií, kvalitní erekci a plnohodnotn' sexuální !ivot. Od roku 2016 jsme v na(em centru 
implantovali 22 penilních protéz.
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Our first experiences with penile implants

The indications for penile prosthesis placement are a motivated patient with erectile dysfunction, who desires reconstitution of 
penile function adequate for intercourse and who has failed at least 1 (and usually several) more conservative treatment. Since 
2016 we have implanted 22 penile prostheses in our centre.
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Úvod
Sexualita p!edstavuje klí"ov# faktor ve spo-

kojenosti jedince i v$t%iny partnersk#ch vztah& 
bez ohledu na sexuální orientaci. Dlouhou dobu 
bylo uvád$no, 'e aktivní sexuální 'ivot je d&le'it# 
pouze pro mlad%í v$kové skupiny, a proto není 
t!eba sexuál ní dysfunkce (nejvíce erektilní dys-
funkci), které jsou "ast$j%í ve vy%%ím v$ku, !e%it. Byly 
v%ak uve!ejn$ny studie, které tato tvrzení vyvracejí. 
Nap!íklad ve v$kové skupin$ 75–95 rok& uvedlo 
tém$! 50 % respondent&, 'e je pro n$ sex aspo( 
z"ásti d&le'it#, t!etina uvedla, 'e m$la v posledních 
12 m$sících pohlavní styk a také to, 'e více ne' 40 % 
z nich je nespokojeno se sexuálním 'ivotem (1). 

Erekce v historii byla, a je i dnes, pova'ována 
za m$!ítko mu'nosti a v#konnosti. Je také ale 
mnohdy myln$ spojována s mo'ností plodit 
a postarat se o potomstvo. Tento spole"ensk# 
po'adavek na erekci a sexuální v#konnost (a její 
dlouhodobé selhávání) má v#znamn# negativní 

dopad na psychiku, sebev$domí a sexuální 'i-
vot mu'e, ale také na kvalitu spole"ného 'ivota 
obou partner& v páru. 

Erektilní dysfunkce (ED) znamená trvalou "i 
opakovanou neschopnost dosáhnout a udr'et 
ztopo!ení dostate"né k realizaci uspokojivého 
sexuálního styku a je nej"ast$j%í sexuální dys-
funkcí (2).

Epidemiologie poruch erekce
Poruchou erekce trpí na 150 milion& mu-

'& na celém sv$t$, p!edpokládan# celosv$tov# 
nár&st prevalence je od roku 1995 do roku 2025 
asi 111 %. Podle v#zkum& sexuálního chování 
"esk#ch mu'& trpí n$kter#m stupn$m ED 54 % 
mu'& ve v$ku 35–65 let (3).

Lé!ba poruch erekce
V aktualizovan#ch Guidelines – doporu"e-

n#ch postupech Evropské urologické spole"-

nosti (EAU) z roku 2017 je doporu"ováno d$lení 
lé"by poruch erekce do 3 stup(& (4):
1. linie lé"by zahrnuje:
�� perorální terapii inhibitory fosfodiesterázy 

5. typu
�� podtlakové erek"ní p!ístroje
�� extern$ p&sobící rázovou vlnu

2. linie lé"by zahrnuje:
�� aplikaci intrakavernózních injekcí
�� intrauretrální/topickou lé"bu

3. linie lé"by je: 
�� aplikace penilní protézy

Guidelines EAU na první místo lé"ebného 
algoritmu také za!azují mo'nost ovlivn$ní vrat-
n#ch nebo rizikov#ch faktor& ED, v"etn$ 'ivot-
ního stylu a poskytování vhodného poradenství 
pro pacienty a jejich partnery. 
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Penilní implantáty – historie
Moderní éra protetické chirurgie penisu se 

datuje do let 1950–1952, kdy je poprvé uve-
deno pou'ití akrylátov#ch protéz p!i lé"b$ 
mu'ské impotence (5). V#razn#m mezníkem 
se ov%em stala konstrukce nafukovacího – in-
flatabilního t!ídílného implantátu – Brantley 
Scott v roce 1973 (6). Trvale se zdokonalující 

prototypy dvou- a t!ídíln#ch implantát& tvo!í 
asi 70–80 % celosv$tov$ aplikovan#ch pom&-
cek tohoto typu. U nás se implantacím penil-
ních protéz v minulosti v$noval prof. Dalibor 
Pacík (7).

Penilní implantáty – indikace
Je to forma lé"by ED, která je doporu"ová-

na pacient&m, u nich' sel'e jakákoli p!edchozí 
varianta lé"by nebo pokud tyto varianty paci-
enti odmítají, a pacient&m, kte!í up!ednost(ují 
tuto lé"bu jako trvalé !e%ení svého problému. 
Je t!eba se ov%em ujistit, 'e pacient pochopil, 
'e implantace penilní protézy nahrazuje pouze 
chyb$jící erekci, nevy!e%í chyb$jící libido nebo 
orgasmus, psychické problémy a také 'e v#razn$ 
neprodlou'í penis. Dále je nutno zd&raznit, 'e 
se jedná o ireverzibilní operaci.

P!i rozhodování mezi typy implantát& zva-
'ujeme:
�� celkov# zdravotní stav (ur"it#m rizikem m&'e 

b#t %patn$ kompenzovan# diabetes s v$t%ím 
mno'stvím infek"ních komplikací), 
�� velikost penisu a skrota,
�� manuální zru"nost pacienta,
�� operace v pánvi, penisu a skrotu, onemoc-

n$ní prostaty,
�� v neposlední !ad$ finan"ní náro"nost.

Je mo'no implantovat tyto varianty:
1. semirigidní (polotuhé) – jsou p!edstavo-

vány silikonovou ty"inkou, která ve svém centru 
obsahuje kovov# materiál umo'(ující ji nasm$ro-
vat pot!ebn#m sm$rem a tento také udr'et. Jsou 
vyráb$ny v r&zn#ch délkách i pr&m$rech. Jejich 
implantace p!edstavuje relativn$ jednodu%%í 
operaci (v'dy je implantován pár ty"inek – do 
ka'dého kavernózního t$lesa jedna), a cena pro-
tézy je ni'%í. Dosahovan# kosmetick# a funk"ní 
efekt je ov%em hor%í ve srovnání s protézami 
inflatabilními. 

Produkty: AMS – Spectra (obrázek 1), 
Coloplast (Mentor) – Genesis (obrázek 2).

2. inflatabilní: jedno-, dvou- a trojdílné – 
dnes jsou p!edstavovány dvojdílnou a trojdílnou 
variantou (p&vodn$ vyráb$né i jednodílné infla-
tabilní cylindry se v klinické praxi neosv$d"ily 
a jejich v#roba byla ukon"ena). 

Dvojdílná protéza se skládá z pumpy, která je 
sou"asn$ rezervoárem tekutiny ulo'ené ve skro-
tu a dvou cylindr& zaveden#ch do kavernózních 
t$les. V#hodou jejich u'ití je o n$co snadn$j%í 

implantace. Nev#hodou je to, 'e tvrdost erekce 
se b$hem "asu (vlivem ochabnutí okolní tunica 
albuginea) m&'e mírn$ zhor%it a mno'ství teku-
tiny v rezervoáru pro p!e"erpání do cylindr& je 
zde velmi limitované. Takté' nelze dosáhnout 
tak markantního vypu%t$ní cylindr& – ochabnutí 
penisu – jako u trojdílného systému.

Produkty: AMS – Ambicor (obrázek 3).
Trojdílné inflatabilní protézy se skládají op$t 

ze dvou cylindr& umís*ovan#ch do kavernózních 
t$les, pumpi"ky ulo'ené v %ourku a rezervoá-
ru p!e"erpávané tekutiny ulo'eného zpravidla 
paravezikáln$. Komponenty jsou propojeny 
spojovacími hadi"kami spojen#mi konektorem 
(obrázek 4).

Produkty: Coloplast Titan / Titan OTR (One-
touch-release: umo'(uje deflaci jednou rukou) 
(obrázek 5), AMS – série AMS 700 (obrázek 6): 
LGX – dovoluje a' 20% prodlou'ení do délky, ne-
jen zv$t%ení obvodu, CX – jedná se o „klasick#“ 
nejpou'ívan$j%í implantát a CXR – typ vhodn# 
pro p!ípady t$'kého jizvení kavernózních t$les, 
kter# má u'%í pr&m$r cylindr&. 

Nejobávan$j%í komplikací implantace pe-
nilní protézy je infekce. Firma Coloplast/Mentor 

Obr. 1. Semirigidní protéza AMS – Spectra

Obr. 2. Semirigidní protéza Coloplast – Genesis

Obr. 3. Dvoudílná inflatabilní protéza AMS – 
Ambicor

Obr. 4. Schéma trojdílné inflatabilní protézy 

Obr. 5. Trojdílná inflatabilní protéza Coloplast 
Titan / Titan OTR

Obr. 6. Trojdílná inflatabilní protéza – AMS 700 
s InhibiZone
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na povrchu v%ech protéz „Titan“ vytvá!í vysoce 
hydrofilní vrstvu Resist, u ní' bylo in vitro proká-
záno, 'e sni'uje adherenci bakterií. Spole"nost 
Boston Scientific/AMS vytvo!ila na povrchu 
protéz InhibiZone, co' je vrstva s kombinací ri-
fampicinu a minocyklinu. Povrch protézy, kter# 
p!ichází do kontaktu s tkání, je napu%t$n jasn$ 
kvantifikovanou dávkou t$chto antibiotik, kte-
rá se po implantaci uvol(ují do okolních tkání 
a sni'ují riziko infekce.

Pr"b#h operace trojdílného 
implantátu

Jako u ka'dé implanta"ní operace je t!e-
ba dávat velk# d&raz na p!ípravu opera"ního 
pole. Eidem byla vyvinuta a od roku 2006 je 
pou'ívána No-Touch technika (8), která sní'ila 
v#skyt infek"ních komplikací v jeho souboru 
na 0,46 %. Technika spo"ívá ve velmi precizní 
p!íprav$ opera"ního pole a následném krytí 
opera"ního pole fólií. Protéza je implantována 
bez dotyku k&'e pacienta a po zcela minimální 
expozici zevnímu prost!edí. Pokud není proté-
za od v#robce pokryta antibiotickou vrstvou, 
p!ipravuje se má"ením v dezinfek"ním roztoku. 
Operace v$t%inou probíhá v krytí dvojkombinací 
antibiotik.

P!i implantaci inflatabilní protézy je mo'-
no zvolit penoskrotální "i infrapubick# p!ístup. 
V#hodou infrapubického p!ístupu je rychlej%í 
expozice kavernózních t$les a ulo'ení rezervoáru 
pod kontrolou zraku. Penoskrotální p!ístup má 
lep%í kosmetické v#sledky a umo'nuje snadn$j%í 
implantaci ovládací pumpi"ky do skrota. Z toho-
to d&vodu je více preferován. 

P!i penoskrotálním p!ístupu jsou nejprve 
identifikována kavernózní t$lesa a provedena 
korporektomie. Dilataci kavernózních t$les je 
mo'no provést jak Hegarov#mi dilatátory, tak 

Brooksov#mi dilatátory s olivkou na konci. V roce 
2007 Moncada popsal techniku implantací bez 
nutnosti dilatace t$les (9), která je ale vhodná 
jen pro primoimplantace.

Po zm$!ení topo!iv#ch t$les Furlowov#m 
nástrojem je zvolena vhodná velikost cylindr& 
a koncovek. Po vlo'ení implantátu a uzav!ení 
korporektomií následuje implantace rezervo-
áru. Ve v$t%in$ p!ípad& je mo'né pou'ít iden-
tickou incizi a rezervoár umístit naslepo do 
Retziova prostoru. U pacient& po operacích 
v malé pánvi, nap!íklad po radikální cystek-
tomii "i prostatektomii, je vhodné rezervoár 
umístit ektopicky pod kontrolou zraku ze se-
parátní incize.

Finální "ástí operace je implantace pumpy 
do skrota a propojení hadic. Implantaci inflata-
bilní protézy je mo'né v jedné dob$ kombino-
vat s implantací um$lého sv$ra"e. V tomto p!í-
pad$ má pacient ve skrotu dv$ pumpy, jednu 
pro ovládání odtoku mo"i, druhou ovládající 
erekci.

Na$e zku$enosti s implantací 
penilních protéz

První implantaci penilní protézy jsme pro-
vedli v b!eznu 2016. Od té doby jsme vlo'ili 
devatenáct trojdíln#ch inflatabilních protéz 
a t!i protézy polotuhé mu'&m ve v$ku me-
zi 46 a' 82 roky. Vyu'ili jsme jak implantáty 
Coloplast, tak AMS, které jsme se, vzhledem 
k %ir%ímu portfoliu a antibiotické vrstv$, roz-
hodli preferovat. Po implantaci polotuhé 
protézy jsou pacienti hospitalizováni jeden 
den, po implantaci trojdílné protézy je hospi-
talizace dvoudenní. Za 4 t#dny od implantace 
je mo'né pacienta edukovat v ovládání im-
plantátu, za 6 t#dn& od v#konu m&'e pacient 
zahájit sexuální aktivity.

Komplikace implantací 
penilních protéz

Implantace penilní protézy je p!i dobrém 
zvládnutí techniky a dostate"ném po"tu v#ko-
n& relativn$ jednoduchou a bezpe"nou operací. 
V pr&b$hu v#konu samotného m&'e dojít k pora-
n$ní mo"ové trubice, zejména p!i ne%etrné dilataci 
kavernózních t$les a následnému vzniku komu-
nikace nej"ast$ji s fossa navicularis, a k poran$ní 
mo"ového m$ch#!e p!i implantaci rezervoáru. 

Mo'nou komplikací poopera"ního období 
je vznik infekce, je' s vysokou pravd$podob-
ností vede k nutnosti vyjmutí implantátu. P!i 
%patném zvolení velikosti, zejména polotuhého 
implantátu, je mo'ná protruze implantátu skrz 
glans penisu a p!i nedostate"né délce implan-
tátu pacienta obt$'uje hypermobilita glandu.

I v na%em centru evidujeme infek"ní kompli-
kace u dvou pacient&, kter#m byla implantována 
protéza bez antibiotického povrchu. V jednom 
p!ípad$ do%lo k zahojení po v#m$n$ protézy 
a v druhém p!ípad$ bylo nutné do"asné vy-
jmutí protézy. U posledních dvanácti pacient&, 
za pou'ití ATB kryt#ch implantát&, jsme se ji' 
s 'ádnou komplikací nesetkali. 

Záv#r
Sexualita a tím i dobrá funkce erekce jsou 

d&le'it#m faktorem spokojenosti v partnerském 
sou'ití. Pou'ití penilní protézy je nevratn# zákrok, 
kter# je rezervován indikovan#m pacient&m. P!i 
zvládnutí celého procesu je funk"ní i estetick# 
v#sledek trojdíln#ch, inflatabilních protéz velmi 
dobr#, umo'(ující pacientovi spontánní sexuální 
styk se spolehlivou erekcí. Implantace penil-
ních protéz je dostupná i pacient&m v )eské 
republice.

Autor prohla!uje, "e zpracování #lánku 
nebylo podpo$eno "ádnou spole#ností.
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