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S!neplodností v!"esku 
bojuje ka#d$ pát$ pár. 
Za neschopnost po%ít 
potomka mohou mu#i 
ve stejném procentu 

p&ípad' jako #eny. "astou p&í-
%inou jejich neplodnosti je tzv. 
varikokéla (roz(í&ení #il varlete), 
která zp'sobuje bolesti, neplod-
nost a!pokles hladiny mu#sk$ch 
hormon'. Je nutné ji operativn) 
odstranit. Dosud se provád)la 
laparoskopicky, nyní se vyu#ívá 
p&edev(ím speciální opera%ní mi-
kroskop. „Maximáln) bezpe%n$m 
a!spolehliv$m zákrokem je mik-
rochirurgická operace varikokély 
vy#adující opera%ní mikroskop. 
Tento mikroskop máme na klinice 
ISCARE, na které je mo#né zákrok 
podstoupit,“ &ekl MUDr. Luká( 
Bittner, vedoucí léka& z!Centra 
andrologie ISCARE.

Mikrochirurgické provedení mi-
nimalizuje (anci na po(kození 
p&ívodních cév varlete a!nerv', 
co# v$znamn) sni#uje mno#ství 
poopera%ní komplikací. V$kon 
probíhá v!celkové anestezii. 
Opera%ní %as u!jednostranné va-
rikokély je zhruba 90 minut. P&i 
operaci jsou pod mikroskopem 
podvázány a!p&eru(eny roz(í&ené 
#íly, u# 5 hodin po zákroku je paci-
ent schopen s!doprovodem opustit 
kliniku. Zlep(ení parametr' sper-
miogramu po operaci varikokély 
nastává u!80 % pacient'.

Jak na erektilní dysfunkci?
Erektilní dysfunkce (ED) p&ímo 
neohro#uje pacienta na zdra-

ví, m'#e v(ak v$razn) zhor(it 
kvalitu jeho osobního #ivota 
a!m'#e b$t i!varovn$m signá-
lem na skryt) probíhající záva#-
né onemocn)ní. Nej%ast)j(í p&í-
%inou ED b$vá cévní porucha, 
obvykle z!d'vodu dlouhodob) 
p'sobícího vysokého krevního 
tlaku, cukrovky nebo vysoké 
hladiny krevních tuk'. "astou 
p&í%inou b$vá také lé%ba rako-
viny prostaty a!úrazy. Lé%ba 
pomocí penilního implantátu je 
ur%ena v(em pacient'm, kte&í 
trpí poruchou erekce, na které 
konven%ní terapie pomocí tab-
let nebo injekcí do topo&iv$ch 
t)les nezabírá.

Mu!i pozor: 
!e"it se dá neplodnost 

i problémy v posteli
Co trápí #eské mu$e? V posledních letech stoupá 

neplodnost a zvy"uje se také po#et mu$%, kte!í 
v d%sledku nemoci #i úrazu trpí erektilní dysfunkcí. 

V obou t&chto oblastech jde na"t&stí medicína 
rychle dop!edu, tak$e nemusíte zoufat, !e"ení se 

najde pro ka$dého.
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Penilní implantáty jsou v!zahrani-
%í dnes ji# b)#nou sou%ástí lé%by, 
ro%n) se takov$ch operací provede 
ve sv)t) kolem dvou tisíc. V!Cen-
tru andrologie ISCARE prob)hlo 
úsp)(n) ji# n)kolik desítek tako-
v$ch operací. V!pr'm)ru se zde 
d)lá dvakrát m)sí%n). U!pacient', 
kte&í zákrok doposud podstoupili, 
do(lo ke zlep(ení sexuálního, ale 
i!celkov) osobního #ivota. 
A%koliv se jedná o!pom)rn) slo#it$ 
zákrok, je regenerace a!schopnost 
b)#ného provozu %lov)ka vcelku 
rychlá. „V(ichni pacienti 2 t$dny 
po operaci mají jen minimální 
omezení, po (esti t$dnech jsou 
schopni plného nasazení v%etn) 
sportu a!sexu. Ovládání implan-
tátu je pro klienty velmi snadné, 
jsou schopni implantát pou#ívat 
po jedné sch'zce s!nácvikem,“ 
uvádí MUDr. Luká( Bittner. Zá-
krok s!nafukovacím implantátem 
vyjde zhruba na 275 000 K%, co# je 
o!t&etinu mén) ne# v!zemích zá-
padní Evropy. 
Nafukovací implantáty jsou jed-
nodu(e ovladatelné malou pum-
pi%kou umíst)nou v!(ourku – mu# 
pouh$mi n)kolika zmá%knutími 
naplní cylindry implantátu te-
kutinou, která je v!rezervoáru 
umíst)ném v!oblasti malé pánve, 
a!tím dojde k!erekci. Po pohlavním 
styku se implantát vyprázdní 
uvoln)ním ventilu pumpi%ky. P&i 
pou#ití nafukovacího implantátu 
dosahuje penis velmi dobré tvr-
dosti v!erekci a!p&irozeného vzhle-
du v!ochablém stavu. Rozdíl od 
„zdravého“ penisu není schopna 
poznat ani v)t(ina partnerek. Více 
informací naleznete na  
www.andrologickaklinika.cz


