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Prezentujeme vlastní soubor pacientů léčených pro erektilní dysfunkci (ED) pomocí
alprostadilu podávaného intrakavernozně. Alprostadil je synteticky připravený prostaglandin E1
s vazodilatačními a hemoreologickými účinky. V současné době se používá takřka výlučně.
S dříve používanými látkami jako Papaverin hydrochlorid, Fentolamin mesylát či kombinace
papaverinu a fentolaminu se již dnes nesetkáváme.
Uvádíme výsledky léčby erektilní dysfunkce u pacientů s ED v období od 10/2016 do 6/2019.
Soubor je rozdělen na pacienty s ED po radikální roboticky asistované prostatektomii (RARP) a
na pacienty, kteří tuto operaci neprodělali, ale trpí jinou komorbiditou, která vede k ED
(diabetes mellitus, úrazy pánve, jiné pánevní operace než RARP). Hodnotíme výsledky dotazníku
sexuálního zdraví muže IIEF 5 (International Index of Erectile Function) před nasazením léčby a
po 3 měsících po zahájení léčby.

Vlastní soubor: 32 mužů
• Průměrný věk pacientů: 61,9 let.
• 16 pacientů trpělo ED po roboticky asistované
radikální prostatektomii
• 7 mužů mělo ED jako komplikaci těžkého diabetu mellitu
• 6 mužů bylo po těžkém úrazu pánve
• 3 muži podstoupili jinou operaci malé pánve než RARP

IIEF 5 dotazník:
• muži po RARP zvýšení hodnoty z 11,3 na 18,8 bodů
• muži, kteří měli jinou komorbiditu než RARP zvýšení
hodnoty z 9,4 na 17,5 bodu.
• K žádným závažným nežádoucím reakcím po aplikaci
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Lékem první volby ED zůstávají inhibitory fosfodiesterázy 5. U mužů, které nemůžeme léčit nebo
léčíme bez úspěchu inhibitory PDE 5, používáme miniinvazivní léčbu intrakavernózní aplikací
alprostadilu. Výhodou je vysoká účinnost léčby a vznik erekce bez nutnosti sexuální stimulace,
nevýhodou pak diskomfort spojený s aplikací a především riziko prolongované erekce. Léčba je při
dodržení pravidel bezpečná, dispenzarizace urologem je nutná.

