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Rázová vlna v terapii erektilní dysfunkce – první zkušenosti
L. Zámečník1,2, O. Trojan2, M. Szakácsová1,2
1 Urologická

klinika VFN a 1. LF UK Praha
2 TH klinika, s.r.o. Praha

Úvod: Rázová vlna v léčbě erektilní dysfunkce je novou
možností neinvazivní terapie erektilní dysfunkce při které se
obnovuje její přirozený mechanismus – naplnění topořivých
těles krví. V experimentu je prokázán vliv rázové vlny s nízkou
intenzitou na neoangiogenezi v topořivém tělese (obr. 1).
Oproti konvenční terapii nevyžaduje jakákoli jiná farmaka.
Tato terapie nepůsobí žádné nežádoucí účinky nebo
systematickou zátěž pro jiné orgány a zdravou tkáň.
Mechanismus účinku je dán mechanickou iniciací stimulace
eNOS (endotelialní syntázy oxidu dusnatého), uvolněné VEGF
(vaskulárního endoteliálního růstového faktoru), který působí
zahájení procestu neovaskularizace.
Obr. 3 – schéma aplikace rázové vlny do různých míst
Ambulantně vedená léčba nevyžaduje použití sedativ či
anestetik. Stejné dotazníkové vyšetření proběhlo ihned
po ukončení léčby (FU1) a minimálně 1 měsíc po
ukončení léčby rázovou vlnou (FU2).
Obr. 1 – schéma působení rázové vlny na cévky penisu
Cíl: Autoři prezentují první klinické zkušenosti a hodnotí
efekt a výsledky léčby při použití přístroje Medispec
ED1000.
Metody: Od listopadu 2012 do dubna 2103 bylo sledováno
osm pacientů (věk: 53,3 (26–74 let)) s vaskulární erektilní
dysfunkcí. Před zahájením léčby (Before) bylo provedeno
klinické, laboratorní a dotazníkové
vyšetření (IIEF International Index
of Erectile Function, IIEF-ED – doména erektilní dysfunkce,
QEQ - Quality of Erection Questionnaire). Vyloučena byla
neurogenní porucha erekce, anatomické anomálie a
nádorové onemocnění penisu.
Použit byl přístroj ED1000 firmy Medispec.
Na jednom sezení aplikováno celkem 1500 rázů do 5 míst.
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Obr. 4 – charakteristika pacientů, výsledky
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Výsledky: U všech pacientů došlo ke zlepšení
sledovaných parametrů, terapie je dobře snášena, bez
celkových či lokálních komplikací.
Závěry: Nová metoda se jeví jako účinná a efektivní u
pacientů s vaskulární etiologií erektilní dysfunkce, u
kterých umožňuje snížení dávky nebo i úplné vysazení
medikace (iPDE5). Rázová vlna představuje další
rozšíření terapeutických možností léčby erektilní
dysfunkce.
Obr. 2 – schéma léčebného režimu

