
DOPLŇKY STRAVYDOPLŇKY STRAVY
VERSUS VERSUS 

ÚČINNÁ FARMAKOTERAPIE ÚČINNÁ FARMAKOTERAPIE 
Z POHLEDU Z POHLEDU 

UROLOGA UROLOGA -- ANDROLOGAANDROLOGA
A. HorákA. Horák

urologicko urologicko -- andrologickáandrologická ambulance, Ostrava ambulance, Ostrava -- PorubaPoruba



Charakteristika humánních léčiv ( Charakteristika humánních léčiv ( RxRx ))
podléhajípodléhají zákonuzákonu o o léčivechléčivech č. 79/1997 č. 79/1997 SbSb. a . a novelenovele č. 149/2000 č. 149/2000 SbSb..

musímusí býtbýt registroványregistrovány u u StátníhoStátního ústavuústavu pro pro kontrolukontrolu léčivléčiv ( SÚKL )( SÚKL )

SÚKL SÚKL prověřujeprověřuje vlastnostivlastnosti léčivéholéčivého přípravkupřípravku (( nana základězákladě
ověřitelnýchověřitelných studiístudií hodnotíhodnotí, , zdazda léklék budebude přinášetpřinášet terapeutickýterapeutický nebonebo
preventivnípreventivní prospěchprospěch a a žeže tentotento prospěchprospěch budebude převyšovatpřevyšovat rizikarizika, , 
kterákterá jsoujsou s s používánímpoužíváním spojenaspojena ))

prověřujeprověřuje takétaké, , zdazda podmínkypodmínky výrobyvýroby zaručujízaručují, , žeže léklék dodávanýdodávaný
do do sítěsítě budebude kvalitníkvalitní a a žeže jeje průběžněprůběžně sledovánasledována jehojeho kvalitakvalita

spotřebitelspotřebitel mámá možnostmožnost ověřitověřit sisi, , zdazda jeje výrobekvýrobek registrovánregistrován, , 
nana internetovýchinternetových stránkáchstránkách SÚKL.SÚKL.



Charakteristika doplňků stravy ( DS )Charakteristika doplňků stravy ( DS )

podléhajípodléhají zákonuzákonu č. 110/1997 č. 110/1997 SbSb. . o o potravináchpotravinách,, vyhlášcevyhlášce č. 23/2001č. 23/2001
SbSb.. o o potravináchpotravinách určenýchurčených pro pro zvláštnízvláštní výživuvýživu

musímusí býtbýt schválenyschváleny MinisterstvemMinisterstvem zdravotnictvízdravotnictví ČRČR

státstát posuzujeposuzuje, , zdazda nejsounejsou zdravízdraví škodlivéškodlivé, , účinnostúčinnost přípravkupřípravku
neposuzujeneposuzuje

podnikatelpodnikatel musímusí dodávatdodávat jenjen zdravotnězdravotně nezávadnénezávadné výrobkyvýrobky, ale , ale nemánemá
žádnoužádnou povinnostpovinnost nechatnechat produktyprodukty průběžněprůběžně kontrolovatkontrolovat

zákazníkzákazník mámá možnostmožnost ověřitověřit sisi, , zdazda bylbyl výrobekvýrobek schválenschválen, , pouzepouze
dotazemdotazem nana StátnímStátním zdravotnímzdravotním ústavuústavu, , volněvolně přístupnýpřístupný seznamseznam
schválenýchschválených produktůproduktů neexistujeneexistuje



ReklamaReklama
zákonzákon č. 1č. 13838//20022002 SbSb.. a  a  zákon č.25/2006 zákon č.25/2006 upravují  legislativu upravují  legislativu 
pro reklamu na humánní léčivé přípravky a doplňky stravypro reklamu na humánní léčivé přípravky a doplňky stravy

humánní léčivé přípravky na lékařský předpis jsou jednoznačně humánní léčivé přípravky na lékařský předpis jsou jednoznačně 
handicapované zákazem reklamy  určené pro širokou veřejnosthandicapované zákazem reklamy  určené pro širokou veřejnost

orgány dozoru jsou jednak orgány dozoru jsou jednak SÚKLSÚKL pro reklamu na humánní léčivépro reklamu na humánní léčivé
přípravky, přípravky, Rada  pro  rozhlasové a televizní vysíláníRada  pro  rozhlasové a televizní vysílání pro reklamu pro reklamu 

šířenou těmito médii, šířenou těmito médii, Úřad pro ochranu osobních údajůÚřad pro ochranu osobních údajů propro
nevžádaounevžádaou reklamu  šířenou elektronickými prostředky a reklamu  šířenou elektronickými prostředky a krajskýkrajský
živnostenský úřad živnostenský úřad pro ostatní případypro ostatní případy

za správní delikt je možné uložit pokutu až do 10.000.000,za správní delikt je možné uložit pokutu až do 10.000.000,-- KčKč
dle povahy deliktu. dle povahy deliktu. Za největší delikt je považované klamavá Za největší delikt je považované klamavá 
reklama !!!reklama !!!



Látky obsažené v doplňcích stravy 1Látky obsažené v doplňcích stravy 1

•• L L –– argininarginin
SemiesenciálníSemiesenciální bazická aminokyselina získávána jak z vnějších bazická aminokyselina získávána jak z vnějších 
zdrojů, tak endogenní syntézou  z zdrojů, tak endogenní syntézou  z karbamoylfosfátukarbamoylfosfátu, L, L-- ornithinuornithinu
a a kyskys. . asparagovéasparagové. Je metabolizován na řadu sloučenin, mimo jiné i . Je metabolizován na řadu sloučenin, mimo jiné i 
na NO  zejména v buňkách CNS. Na základě dvojitě slepých studna NO  zejména v buňkách CNS. Na základě dvojitě slepých studií ií 
dávky 0,5 dávky 0,5 –– 5g /denně nemají prokazatelný efekt na ED. Teprve5g /denně nemají prokazatelný efekt na ED. Teprve
kombinace vysokých dávek Lkombinace vysokých dávek L-- argininuargininu s látkou zvyšující aktivitu s látkou zvyšující aktivitu 
NO NO –– synthasysynthasy by se příznivý efekt na ED mohl projevit.by se příznivý efekt na ED mohl projevit.

•• Vitamíny a minerályVitamíny a minerály

••L L –– karnitinkarnitin
Syntetizován z esenciálních Syntetizován z esenciálních asminokyselinasminokyselin lysinu a lysinu a methioninumethioninu, , 
přenašeč přenašeč acylovýchacylových skupin na skupin na mitochondriálnímitochondriální menbráněmenbráně. . 

Zlepšení erekce bylo popisováno po 6 měsíční substituci Zlepšení erekce bylo popisováno po 6 měsíční substituci 
2g/den  acetyl2g/den  acetyl--LL--karnitinukarnitinu a 2 g/den 2g a 2 g/den 2g propionylpropionyl--LL--karnitinukarnitinu..

Valentová, K., Valentová, K., EntnerováEntnerová, P., , P., UrbaníkováUrbaníková, J., Šimánek,V.: Chemie mužské sexuality, , J., Šimánek,V.: Chemie mužské sexuality, ChemChem. Listy, 2004, 98, s. 1119 . Listy, 2004, 98, s. 1119 -- 11291129



Látky obsažené v doplňcích stravy 2Látky obsažené v doplňcích stravy 2
•• Extrakt z Extrakt z AspidospermaAspidosperma quebrachoquebracho--blancoblanco

Aktivními látkami jsou Aktivními látkami jsou indolovéindolové alkaloidy alkaloidy aspidospermanovéhoaspidospermanového typutypu
( ( aspidosperminaspidospermin, , quebrachinquebrachin a další ). a další ). YohimbinYohimbin nebyl z této rostliny nebyl z této rostliny 
izolován. Extrakt je součástí  izolován. Extrakt je součástí  preperátupreperátu AfrodorAfrodor 20002000®®..

•• Extrakt z Extrakt z CorynantheCorynanthe yohimbeyohimbe ( ( bujarníkbujarník ))
Extrakt obsahuje alkaloid Extrakt obsahuje alkaloid yohimbinyohimbin a jeho deriváty.a jeho deriváty.

•• Extrakt z Extrakt z EpidemiumEpidemium sagitatumsagitatum ( škornice )( škornice )
Obsahuje  Obsahuje  prenylovanéprenylované flavonolglykosidyflavonolglykosidy z nichž je nejvícez nichž je nejvíce
prostudován prostudován ikariinikariin, který je specifickým inhibitorem PDE, který je specifickým inhibitorem PDE--5  5  
s malým účinkem na PDEs malým účinkem na PDE--4.4.

•• Extrakt z Extrakt z TribulusTribulus terrestristerrestris ( kotvičník( kotvičník pozemní )pozemní )
Obsahuje Obsahuje frustanolovéfrustanolové saponiny, hlavní saponiny, hlavní protodioscinprotodioscin je patrně je patrně 
konvertován na DHEA s pozitivním vlivem na reprodukční funkckonvertován na DHEA s pozitivním vlivem na reprodukční funkce.e.

Valentová, K., Valentová, K., EntnerováEntnerová, P., , P., UrbaníkováUrbaníková, J., Šimánek,V.: Chemie mužské sexuality, , J., Šimánek,V.: Chemie mužské sexuality, ChemChem. Listy, 2004, 98, s. 1119 . Listy, 2004, 98, s. 1119 -- 11291129



Látky obsažené v doplňcích stravy 3Látky obsažené v doplňcích stravy 3
•• Extrakt z Extrakt z GinkoGinko bilobabiloba ( ( jinanjinan dvoulaločný )dvoulaločný )

Extrakt z listů  obsahuje Extrakt z listů  obsahuje ginkgolidyginkgolidy, , flavonolyflavonoly, , bioflavonybioflavony a a 
fytosteroidyfytosteroidy,  má  klinicky ověřené ,  má  klinicky ověřené neuroprotektivníneuroprotektivní účinky. účinky. 
Potlačuje inhibiční efekt Potlačuje inhibiční efekt serotoninuserotoninu na aktivitu na aktivitu neuronálníneuronální
NO NO –– synthasysynthasy..

•• Extrakt z Extrakt z LepidiumLepidium meyeniimeyenii ( maka )( maka )
Příznivý efekt na sexuální funkce obou pohlaví  vyplývá ze směsiPříznivý efekt na sexuální funkce obou pohlaví  vyplývá ze směsi
fytosteroidůfytosteroidů, , piridinovýchpiridinových a a imidazolovýchimidazolových alkaloidů, alkaloidů, aklkanamidůaklkanamidů, , 
glukosinolátůglukosinolátů a a isothiokyanátůisothiokyanátů a také vysoké nutriční hodnoty. a také vysoké nutriční hodnoty. 

•• Extrakt z Extrakt z PanaxPanax ginsengginseng (  korejský ženšen )(  korejský ženšen )
Příznivý vliv Příznivý vliv ginsenosidůginsenosidů (  (  triterpernovétriterpernové saponiny ) má příznivý vlivsaponiny ) má příznivý vliv
na na hemodymaikuhemodymaiku a ED při dlouhodobém užívání vysokých dennícha ED při dlouhodobém užívání vysokých denních
dávek nad 900mg. dávek nad 900mg. 

Valentová, K., Valentová, K., EntnerováEntnerová, P., , P., UrbaníkováUrbaníková, J., Šimánek,V.: Chemie mužské sexuality, , J., Šimánek,V.: Chemie mužské sexuality, ChemChem. Listy, 2004, 98, s. 1119 . Listy, 2004, 98, s. 1119 -- 11291129



Základní výsledky průzkumuZákladní výsledky průzkumu

většina ( téměř 80% ) pacientů uvedla, že vědí, že  na ED existvětšina ( téměř 80% ) pacientů uvedla, že vědí, že  na ED existují  ují  
léky  na předpisléky  na předpis

všvšichni tichni ti, kdo následně uvedli název preparátu na předpis, který  i, kdo následně uvedli název preparátu na předpis, který  
znají, uvedli preparát znají, uvedli preparát ViagraViagra

polovina pacientů měla příjem do 15 000 Kč.  Jen malá část bylapolovina pacientů měla příjem do 15 000 Kč.  Jen malá část byla
ve vyšší platové třídě ( nad 30 000 Kč )ve vyšší platové třídě ( nad 30 000 Kč )

pacienti uvedli, že na DSpacienti uvedli, že na DS--ED vydávají 100 až 1800 Kč měsíčně, ED vydávají 100 až 1800 Kč měsíčně, 
v průměru 626 Kčv průměru 626 Kč

hlavním zdrojem informací o DShlavním zdrojem informací o DS--ED byly TV a rozhlasová reklama, ED byly TV a rozhlasová reklama, 
internet a písemné materiályinternet a písemné materiály

Zdroj: SCZdroj: SC&&C C –– Marketing Marketing && SocialSocial ResearchResearch 20062006



Proč pacienti preferují doplňky stravy 1?Proč pacienti preferují doplňky stravy 1?

ParametryParametry PoPoččetet %%
Celkový pCelkový pooččet respondentet respondentůů n = n = 4444

Nechce jít k  lékařiNechce jít k  lékaři 1414 31,831,8

AnonymitaAnonymita 1212 227,37,3

SnadnSnadnáá dostupnostdostupnost 2525 56,856,8

Přírodní produktPřírodní produkt 1717 338,68,6

NepotřebujeNepotřebuje 1010 22,722,7

Zdroj: SCZdroj: SC&&C C –– Marketing Marketing && SocialSocial ResearchResearch 20062006



Proč pacienti kupují doplňky stravy 2?Proč pacienti kupují doplňky stravy 2?

DDůůvody pro koupi podle pacientvody pro koupi podle pacientůů
PoPoččetet %%

4646 70,870,8
Trpím poruchami erekce, bez přípravku by nemohlo Trpím poruchami erekce, bez přípravku by nemohlo 
k sexu dojítk sexu dojít 1313 20,020,0

VyzkouVyzkouššet/zvet/zvěědavostdavost 33 4,64,6
3,13,1
1,51,5

100,0100,0

22
11

6565

K sexu dojít může, ale s přípravkem jsou zážitky lepšíK sexu dojít může, ale s přípravkem jsou zážitky lepší

DDáárek/vyhrrek/vyhrááno v soutno v soutěžěžii
ZdravotnZdravotníí kontraindikacekontraindikace
CelkemCelkem

Zdroj: SCZdroj: SC&&C C –– Marketing Marketing && SocialSocial ResearchResearch 20062006



Prodej Prodej RxRx léků vs. doplňky stravy léků vs. doplňky stravy 

0

50 000 000

100 000 000

150 000 000

200 000 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005

Rx léky Dopl. stravy

Zdroj: IMS Zdroj: IMS healthcarehealthcare 20002000--20052005

KčKč



Počet prodaných baleníPočet prodaných balení
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Vynaložené náklady 1:Vynaložené náklady 1:
Náklady na doplňky stravy vynaložené za období  Náklady na doplňky stravy vynaložené za období  

IX/2004 IX/2004 –– IX/2005 v KčIX/2005 v Kč
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Vynaložené náklady 2:Vynaložené náklady 2:
Náklady na  Náklady na  RxRx léky vynaložené za období  léky vynaložené za období  

IX/2004 IX/2004 –– IX/2005 v KčIX/2005 v Kč
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Cenová kalkulace 1Cenová kalkulace 1
•• VasogenVasogen®®

Balení:Balení: 3 x 500mg 3 x 500mg tbltbl. . 
Aplikace:Aplikace: 1 1 tbltbl. 30 . 30 –– 60min. před stykem 30 min. po jídle60min. před stykem 30 min. po jídle
Efekt:Efekt: na muže i ženy 6 na muže i ženy 6 –– 8 hodin8 hodin
Cena:Cena: -- 634,634,-- tj.  tj.  -- 211,50 211,50 --/ 1 / 1 tbltbl. . 

•• ArginMaxArginMax®® pro můžepro může
Balení:Balení: 90 90 tbltbl. (  538mg L. (  538mg L--argininuargininu/ 1tbl. )/ 1tbl. )
Aplikace:Aplikace: denně 3 denně 3 tbltbl..
Efekt:Efekt: efekt až po měsíci pravidelného užívání, efekt až po měsíci pravidelného užívání, 

přetrvávající týden po vysazení přetrvávající týden po vysazení medikacemedikace
Cena:Cena: --1023,1023,--

•• ClavinClavin®®

Balení:Balení: 20 20 tbltbl. á 1300mg ( 1200mg L. á 1300mg ( 1200mg L--argininuargininu/1tbl. )/1tbl. )
Aplikace:Aplikace: denně až 4 denně až 4 tbltbl. ?. ?
Efekt:Efekt: efekt okamžitý ?efekt okamžitý ?
Cena:Cena: --723,723,-- tjtj. . --36,36,--/1tbl. /1tbl. nebonebo --144,144,--/4tbl./4tbl.

(  (  www.www.clavinclavin..czcz, www., www.lekarnalekarna..czcz ))



Cenová kalkulace 2Cenová kalkulace 2
•• ViagraViagra®®

Balení:Balení: 1 x 100mg1 x 100mg
Aplikace:Aplikace: ½ ½ tbltbl.  1 hod před stykem.  1 hod před stykem
Efekt:Efekt: efekt 4 efekt 4 –– 6 hodin6 hodin
Cena:Cena: --447,447,-- tj.tj. -- 223,50,223,50,--/ ½ / ½ tbltbl. . 

•• CialisCialis®®
Balení:Balení: 2 x 20mg2 x 20mg
Aplikace:Aplikace: 1 1 tbltbl.  1 hod před stykem.  1 hod před stykem
Efekt:Efekt: efekt 36 hodinefekt 36 hodin
Cena:Cena: --758,758,-- tj.tj. -- 379,379,--/ 1 / 1 tbltbl..

•• LevitraLevitra®®
Balení:Balení: 2 x 20mg2 x 20mg
Aplikace:Aplikace: ½ ½ tbltbl.  1 hod před stykem.  1 hod před stykem
Efekt:Efekt: efekt 4 efekt 4 –– 6 hodin6 hodin
Cena:Cena: --1506,1506,-- tj.tj. -- 376,376,--/ ½ / ½ tbltbl..



Fakta o Fakta o erektilníerektilní dysfunkci  1dysfunkci  1

Trvalá   neschopnost  dosažení  a udržení erekce penisu dostatečTrvalá   neschopnost  dosažení  a udržení erekce penisu dostatečné né 
k uspokojivému sexuálnímu styku.k uspokojivému sexuálnímu styku.

•• Definice Definice erektilníerektilní dysfunkce ( ED )dysfunkce ( ED )

•• Prevalence ED u Prevalence ED u můžůmůžů ve věku 40 ve věku 40 –– 70 let70 let

9,6 %9,6 %
48 %48 %

25,2 %25,2 %

17,2 %17,2 %

ED nepřítomnaED nepřítomna
ED mírnáED mírná
ED středně závažná ED středně závažná 
ED úplnáED úplná

( Massachusetts Male ( Massachusetts Male AgingAging Study / MMMAS /, 1987 Study / MMMAS /, 1987 –– 1989 )1989 )



Fakta o Fakta o erektilníerektilní dysfunkci 2dysfunkci 2

psychogennípsychogenní

•• Etiologie EDEtiologie ED

neurogenníneurogenní vaskulogennívaskulogenníhormonálníhormonální

•• Pozor na  Pozor na  poddiagnostikovánípoddiagnostikování ED, může být ED, může být 
pouhým příznakem jiného závažného onemocnění !pouhým příznakem jiného závažného onemocnění !

•• Onemocnění se současným výskytem ED:Onemocnění se současným výskytem ED:

systémová cévní onemocněnísystémová cévní onemocnění
onemocnění endokrinního systémuonemocnění endokrinního systému
onemocnění centrálního a periferního nervového systémuonemocnění centrálního a periferního nervového systému
těžká porucha funkce jater a ledvintěžká porucha funkce jater a ledvin
diabetes diabetes mellitusmellitus
pychiatrickápychiatrická onemocněníonemocnění



Fakta o karcinomu prostaty 1Fakta o karcinomu prostaty 1
karcinom prostaty je třetí nejčastěji se vyskytující  malignitoukarcinom prostaty je třetí nejčastěji se vyskytující  malignitou
u muže a první nejčastěji se vyskytující urologickou maligniu muže a první nejčastěji se vyskytující urologickou malignitou tou 
u mužeu muže

včas diagnostikovaný lokalizovaný karcinom prostaty je plně včas diagnostikovaný lokalizovaný karcinom prostaty je plně 
vyléčitelný radikální prostatektomií nebo vyléčitelný radikální prostatektomií nebo aktinoterapiíaktinoterapií

u pozdně diagnostikovaných lokálně pokročilých nebo generalizovu pozdně diagnostikovaných lokálně pokročilých nebo generalizovanýchaných
karcinomů prostaty je možná pouze léčba paliativníkarcinomů prostaty je možná pouze léčba paliativní

lokalizovaný  karcinom prostaty se většinou neprojevuje žádnoulokalizovaný  karcinom prostaty se většinou neprojevuje žádnou
symptomatologiísymptomatologií, může být také spojen s počínající , může být také spojen s počínající mikčnímikční

symptomatologiísymptomatologií nebo i nebo i erektilníerektilní dysfunkcídysfunkcí

ÚZIS, 2006ÚZIS, 2006
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Závěry 1Závěry 1

doplňky stravy jsou pacienty preferovány pro snadnou dostupnostdoplňky stravy jsou pacienty preferovány pro snadnou dostupnost
bez nutnosti absolvovat lékařské vyšetření , anonymitu a deklbez nutnosti absolvovat lékařské vyšetření , anonymitu a deklarované arované 
přírodní složenípřírodní složení

pod vlivem reklamy jsou pacienti ochotni obětovat nemalé finančpod vlivem reklamy jsou pacienti ochotni obětovat nemalé finančníní
prostředky na zakoupení  rozmanitých doplňků stravyprostředky na zakoupení  rozmanitých doplňků stravy

nákup doplňků stravy není výsadou pacientů s vysokými příjmy,nákup doplňků stravy není výsadou pacientů s vysokými příjmy,
většina pacientu ví o existenci adekvátních lékůvětšina pacientu ví o existenci adekvátních léků

doplňky stravy mohou obsahovat látky, které by mohly příznivě doplňky stravy mohou obsahovat látky, které by mohly příznivě 
ovlivnit  problémy s erekcí,  pokud jsou vůbec přítomny, takovlivnit  problémy s erekcí,  pokud jsou vůbec přítomny, tak
mnohdvmnohdv v nedostatečném  množstvív nedostatečném  množství



Závěry 2Závěry 2
doporučení některých „odborníků“ pro užívání  některých  doplňkdoporučení některých „odborníků“ pro užívání  některých  doplňkůů
stravy jsou zjevně komerčně motivované a stejně jako výrobcistravy jsou zjevně komerčně motivované a stejně jako výrobci
nejsou schopni doložit seriózní důkazy pro svá tvrzenínejsou schopni doložit seriózní důkazy pro svá tvrzení

užívání doplňků stravy není nikterak pro pacienta výhodné užívání doplňků stravy není nikterak pro pacienta výhodné 
při uvážení poměru ceny a ověřeného účinku vzhledem k lékůmpři uvážení poměru ceny a ověřeného účinku vzhledem k lékům

největším rizikem nekontrolovaného užívání doplňků největším rizikem nekontrolovaného užívání doplňků 
stravy je  nediagnostikování  možných přítomných stravy je  nediagnostikování  možných přítomných 
závažných onemocnění, které mohou souviset závažných onemocnění, které mohou souviset 
s obtížemi pacientas obtížemi pacienta



DoporučeníDoporučení

respektovat svobodnou volbu  pacienta při  nákupu doplňků stravrespektovat svobodnou volbu  pacienta při  nákupu doplňků stravy a y a 

jím zvoleného způsobu řešení  zdravotních obtížíjím zvoleného způsobu řešení  zdravotních obtíží

upozornit pacienta při nákupu doplňků stravy  určených k léčbě upozornit pacienta při nákupu doplňků stravy  určených k léčbě 

konkrétních zdravotních obtíží na možná rizika vyplývající z konkrétních zdravotních obtíží na možná rizika vyplývající z pozdní pozdní 

diagnózy některých závažných onemocněnídiagnózy některých závažných onemocnění

osvěta, osvěta, osvětaosvěta, osvěta, osvěta



Děkuji Děkuji 
za za 

pozornost !pozornost !


