
PROSTATA JE ORGÁN MUŽSKÉHO POHLAVNÍHO 

ÚSTROJÍ. SEKRET, KTERÝ VYLUČUJE, JE SOUČÁSTÍ 

SPERMATU A ZVYŠUJE SCHOPNOST POHYBU 

A PŘEŽITÍ SPERMIÍ. PROSTATU MOHOU POSTIHNOUT 

ZÁNĚTY, NEZHOUBNÁ ZVĚTŠENÍ I NÁDOROVÁ 

ONEMOCNĚNÍ.

Onemocnění
prostaty
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Prostata a její funkce
Prostata neboli p edstojná žláza pat í k mužským p ídatným pohlavním orgán m. Je uložena v malé pánvi v prostoru pod mo ovým m chý em. 

Mo ovou trubici obkružuje jako prstenec. Normální velikost je asi 3x3 cm a p irovnává se tvarem ke kaštanu. Sekret, který prostata vylu uje, je 

sou ástí spermatu a zvyšuje schopnost pohybu a p ežití spermií.

Diagnostika onemocnění prostaty
K diagnostice onemocn ní prostaty se využívá podrobná anamnéza, vyšet ení mo e a krve a pohmatové vyšet ení prostaty. Z p ístrojového 

vybavení se používá ultrazvuk, p ípadn  po íta ová tomografi e nebo magnetická rezonance.

ZÁNĚTY PROSTATY

Akutní zán t prostaty bývá ve v tšin  p ípad  bakteriální povahy jako sou ást infekce mo ového traktu, nej ast ji mo ového m chý e. 

P vodem mohou být i sexuáln  p enosné nemoci nebo faktor prochlazení. U starších muž  hraje roli neschopnost vymo it veškerou mo

z mo ového m chý e, která se následn  infi kuje bakteriemi. 

Příznaky onemocnění

Infekce se projevují bolestí v oblasti pánve a kone níku, astým a bolestivým mo ením, p ítomností krve v mo i, zvýšenými teplotami nebo hore kou.

Klasická léčba

Lé ba sestává z klidu na l žku, podávání antibiotik, adekvátního pitného režimu a tlumení bolesti. Opakované zán ty mohou p ejít do formy 

chronické, která je lé itelná obtížn ji.

BENIGNÍ HYPERTROFIE PROSTATY
Benigní hypertrofi e prostaty (BHP) je zv tšení prostaty, které b žn  postihuje muže kolem 60 let v ku. Jedná se o nej ast jší benigní nádor 

u muž  ve vyšším v ku. Prvotní problémy, které onemocn ní p ináší, jsou asté a mohou se objevit již kolem 50 let. Prostata svým r stem 

zp sobuje útlak mo ové trubice, který zap í i uje následné problémy s mo ením. Pravd podobnost vzniku BHP stoupá s v kem a její 

nadm rný r st je ovlivn n hormonáln .

Příznaky onemocnění

Zv tšená prostata zpravidla nebolí, projevuje se hlavn  vyprazd ovacími potížemi p i mo ení:

Zv tšení prostaty, které nep sobí pacientovi potíže, není d vodem k zahájení lé by, ale pouze k pravidelným kontrolám a sledování. 

Cílená lé ba se zahajuje s nástupem subjektivních potíží pacienta.

• oslabený proud mo e až mo ení po kapkách

• opožd ný za átek mo ení, mo ení za íná se zpožd ním

• pozvolné domo ování až dokapávání, které zp sobuje hygienické problémy

• p erušované mo ení

• nutkavá naléhavost k mo ení

• asté no ní mo ení

• opakované mo ení p es den

• pocit neúplného vyprázdn ní mo ového m chý e
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ONEMOCNĚNÍ PROSTATY A PRODUKTY ENERGY

P ípravky Energy p edstavují šetrnou alternativu klasické medicíny a snižují rizika n kdy i závažných nežádoucích ú ink  lék . Využívají 

princip  bioinformace a biorezonance, a proto vykazují mnohem lepší ú innost než prosté suplementy.

Hlavní produkty

Renol – bylinný koncentrát cílen  zam ený k detoxikaci a regeneraci mo opohlavní soustavy v etn  prostaty. Dávkování: 3x denn  5–7 kapek 

p ed jídlem.

King Kong – komplex bylin, éterických olej  a biologicky aktivních látek k dopln ní energie a upevn ní kondice. Harmonizuje hormonální 

systém, regeneruje ledviny, mo ový m chý  a prostatu. Dávkování: 3x denn  5–7 kapek p ed jídlem.

Cytosan – sm s huminových látek, silymarinu a kyseliny jantarové ve form  kapslí. Huminové látky vykazují silné ú inky proti zán t m, mají 

absorp ní a detoxika ní efekt a významn  posilují imunitní systém. Dávkování: 2–3x denn  1 kapsle p ed jídlem.

Doplňkové produkty

Probiosan – komplex 2 probiotických kmen , zelené asy chlorely a inulinu ur ený nejen pro regeneraci st evní mikrofl óry. U probiotik byly 

prokázány protizán tlivé, imunostimula ní a protinádorové ú inky zejména u tlustého st eva, prostaty a mo ového m chý e. Dávkování: 

3x denn  1 kapsle po jídle.

Chanca Piedra – aj s diuretickými a protizán tlivými ú inky na zažívací a mo ové ústrojí. Je vhodný u žlu níkových a ledvinových kamen .

Dávkování: pije se 2x denn .

Smilax offi cinalis – aj obsahující steroidní saponiny s anabolickým a protizán tlivým ú inkem. Je ur en k regeneraci pohybového aparátu, 

ledvin, mo ového m chý e a prostaty. Dávkování: pije se 2x denn .

Pro p esn jší diagnostiku a správný výb r p ípravk  doporu ujeme absolvovat vyšet ení p ístrojem Supertronic, který pracuje na bázi 

elektroakupunktury (EAV). Toto vyšet ení umož uje odhalení nedostate né energetické funkce jednotlivých orgán  a vytestování 

nejvhodn jšího p ípravku pro jejich regeneraci.

Klasická léčba
V dnešní dob  je v tšina pacient  lé ena medikamenty. Tyto léky uvol ují svalovou tká  v prostat , a tím odstra ují blokádu mo ové trubice. 

Opera ní ešení je ur eno pro muže, kterým léky nepomáhají, nebo u nichž je pr b h onemocn ní komplikován zástavou mo ení, krvácením, 

opakovanými infekcemi, p ípadn  poškozením ledvin.

NÁDORY PROSTATY
Nej ast jším typem zhoubného postižení je karcinom (rakovina prostaty), který tvo í asi 15 % všech maligních nádor  u muž  nad 

50 let. Sv tovému žeb í ku výskytu vévodí USA, v asijských zemích, zejména v ín , je výskyt naopak nejnižší. esko pat í mezi zem

s pr m rným výskytem karcinomu prostaty – 7 % mužské populace. Nej ast jší záchyt je v horizontu nad 65 let v ku.

Rizikové faktory
P esná p í ina vzniku onemocn ní není jasná. 

Genetické vlivy: riziko onemocn ní stoupá s po tem postižených p íbuzných. V tomto p ípad  jsou vyššímu riziku vystavení i mladší 

jedinci. Zde jsou nutné pravidelné kontroly již od 40 let.

Faktory životního prost edí: riziko zvyšuje kontakt s kadmiem, rtutí, kobaltem, radioaktivními materiály, dioxiny nebo herbicidy. 

Příznaky onemocnění
V porovnání s jinými nádory roste karcinom prostaty relativn  pomalu. Nebezpe ím je, že onemocn ní m že být dlouho bezp íznakové.

Známky onemocn ní bývají podobné jako u BHP. Výrazn jší bývají potíže s mo ením, p ítomnost krve v mo i, sexuální poruchy, bolesti 

v oblasti pánve a páte e. V pozd jších stadiích se projevují celkové p íznaky nádorového onemocn ní jako nechutenství, váhový úbytek, 

slabost a apatie. V pokro ilé fázi onemocn ní dochází k metastatickému ší ení do lymfatických uzlin, plic a kostního skeletu. 

Klasická léčba
Lé ba karcinomu prostaty dle závažnosti onemocn ní kombinuje chirurgické ešení (opera ní odstran ní ásti nebo celé prostaty), cílenou 

radioterapii (oza ování) nebo medikamentózní lé bu na bázi chemoterapie i lék  hormonálního charakteru.


