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Abstrakt 
Pohlavní steroidy ovlivňují ukládání tuku. Rozložení tuku je jedním ze 
sekundárních pohlavních znaků. Androgeny působí na tukovou tkáň u 
mužů buď přímo stimulací androgenního receptoru nebo nepřímo po 
aromatizaci přes estrogenní receptor. Testosteron (T) je hlavním 
aromatizovatelným androgenem, jeho metabolit dihydrotestesteron 
(DHT) je nearomatizovatelný androgen a působí pouze přes 
androgenní receptor. Právě účinek pouze přes androgenní receptor 
dal vznik hypotéze o rozdílném efektu DHT a T na tělesné složení, kdy 
právě DHT by mohl být zodpovědný za mužský typ ukládání tuku.  
V rámci mého postgraduálního studia jsme analyzovali závislost 
sérové hladiny volných frakcí T a DHT na věku, a změny jejich poměru 
s věkem. Hledali jsme vztah aromatizovatelných a 
nearomatizovatelných androgenů s metabolickými a 
antropometrickými parametry. Dále jsme se věnovali sledování změn 
steroidogeneze u obézních mužů.   
Prokázali jsme, že poměr fDHT/fT byl v průběhu života dospělých 
mužů konstantní, žádný evidentní zvrat v poměru obou hormonů 
jsme po pubertě nenalezli.  
Dále jsme zjistili, že vliv hladin testosteronu, DHT i jeho metabolitů na 
metabolické a antropometrické parametry je shodný, neprokázali 
jsme tedy rozdíl v účinku aromatizovatelných a nearomatizovatelných 
androgenů.  
U obézních mužů jsme nalezli inhibici steroidogeneze již v okamžiku 
štěpení postranních řetězců C21 steroidních hormonů a dále pokles 
aktivity 17β-hydroxysteroid-dehydrogenázy. 
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Abstract 

Sex steroids influence the storing of fat, and differences in the 
distribution of fat are a typical secondary sexual characteristic. 
Androgens act on fatty tissues in males either directly through 
stimulation of the androgen receptor or indirectly through 
aromatization of the estrogen receptor. Testosterone (T) is the main 
aromatizable androgen, while its metabolite dihydrotestosterone 
(DHT) is a non-aromatizable androgen that acts only through the 
androgen receptor. It is precisely this difference in having activity 
only through the androgen receptor that has given rise to the 
hypothesis concerning the differing effects of DHT and T on body 
composition, with DHT possibly being responsible for male-type fat 
distribution. 

As part of my post-graduate studies we analyzed the dependence 
serum levels of T and DHT on age, as well as changes in their ratio 
with age. Further, we sought relationships between aromatizable and 
non-aromatizable androgens and metabolic and anthropometric 
parameters. We also focused on following any changes in 
steroidogenesis in obese males. 

We showed that the fDHT/fT ratio during the life of adult males are 
constant, and that there is no evidence of a reversal in ratios of these 
hormones after puberty. 

We further found that influence of T, DHT and its metabolites on 
metabolic and anthropometric parameters is similar, we thus did not 
find differences in the effects of aromatizable and non-aromatizable 
androgens.  

In obese males we found inhibition of steroidogenesis already at the 
moment when side chains of C21 steroid hormones are cleaved and 
further with the decrease in activity of 17β-hydroxysteroid-
dehydrogenase. 
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1. Hypotéza a cíle práce 
 
Hypotéza 
Dva hlavní endogenní androgeny člověka se liší v některých svých 
metabolických účincích  
 
Cíle práce 
Cílem této práce je studium úlohy dihydrotestosteronu v rámci 
rozvoje metabolického syndromu u mužů a rozpracování hypotézy 
rozdílného účinku aromatizovatelných a nearomatizovatelných 
androgenů na rozvoj obezity. K tomu bylo nutné:  
 

1. analyzovat závislost sérové hladiny volných frakcí testosteronu a 
dihydrotestosteronu na věku v populaci českých mužů a zjistit, zda 
jsou změny v poměru DHT a testosteronu spjaty s obdobími, v nichž 
se objevují klinické příznaky relativního nadbytku DHT, jako je 
plešatění a poruchy prostaty. 

2. provést analýzu DHT u dobře definovaného souboru zdravých 
kontrol - hledat vztah aromatizovatelných a nearomatizovatelných 
androgenů a metabolických parametrů 

3. provést analýzu metabolitů DHT u dobře definovaného souboru 
zdravých kontrol - hledat vztah těchto steroidů a antropometrických 
údajů 

4. sledovat změny enzymů steroidogeneze v závislosti na nárůstu 
hmotnosti analýzou prekurzorů a produktů steroidogeneze 
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2. Úvod 
Dihydrotestosteron (DHT) byl poprvé popsán ve třicátých letech 
minulého století (Dorfman and Hamilton, 1939). Dlouhou dobu byl 
považován za neúčinný metabolit testosteronu. Jeho účinek byl 
nalezen až o třicet let později (Bruchovsky and Wilson, 1968). Nyní o 
DHT víme, že je nejsilněji působícím androgenem. 
DHT v organismu placentárních savců vzniká již od 6. týdne 
intrauterinního života ireversibilní redukcí testosteronu za 
katalytického působení enzymu 5α-reduktázy. DHT hraje roli v 
prenatální diferenciaci zevního genitálu, je řídícím hormonem pro 
sestup varlat a vývoj zevního genitálu, dále má vliv na kožní adnexa 
(vlasový folikul a mazové žlázy), na zrání spermatozoid v epididymis a 
také na tělesné složení (Aumueller et al., 1996). 
Je známo, že pohlavní steroidy ovlivňují u mužů a žen ukládání tuku. 
Rozložení tuku je jedním ze sekundárních pohlavních znaků. U mužů 
je tendence ukládat tuk abdominálně, mají větší množství 
viscerálního tuku než premenopausální ženy (androidní typ). U žen je 
preferenční tuková distribuce tuků gluteofemorálně a celkově vyšší 
procento tuku v těle (gynoidní typ). Androgeny mohou ovlivňovat 
tukovou tkáň u mužů buď přímo stimulací androgenního receptoru, 
nebo nepřímo po aromatizaci stimulací estrogenního receptoru. DHT 
jako nearomatizovatelný androgen by mohl být zodpovědný za 
mužský typ distribuce tuku (Dušková a Pospíšilová, 2011). 
U obézních je také vyšší odbourávání DHT v omentálním tuku oproti 
štíhlým (Blouin et al. 2006). Právě metabolit DHT  androstan-3α,17β-
diol-17-glukoronid v jedné studii pozitivně koreloval nejen 
s množstvím tuku, ale také s centrální distribucí tuku, intrahepatálním 
tukem, poruchou lipidového spektra a inzulínovou resistencí 
(Vandenput et al., 2007). Proto je zvažováno, že spíše metabolity 
DHT, než přímo DHT, by mohly být zodpovědné za mužský typ 
ukládání tuku.  
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Snížené hladiny testosteronu spadající až do rozmezí hypogonadismu 
jsou při mužské obezitě časté (Hofstra et al, 2008,  De Maddalena et 
al., 2012, Dandona et Dhindsa, 2011, Allan et McLachlan, 2010, Wang 
C et al., 2011). Mechanismus poklesu koncentrace cirkulujícího 
celkového testosteronu je vysvětlován silnou expresí aromatázy, 
enzymu, který konvertuje testosteron na estradiol v tukové tkáni, což 
vede ke zvýšení hladiny estradiolu. Společně se zvýšeným leptinem a 
adipokinázami z tukové tkáně to spouští inhibici osy hypothalamus-
hypofýza-gonády (Glass, 1989, Cohen, 1999). To vede k 
hypogonadotropnímu hypogonadismu, jenž je u obézních mužů ve 
velké míře pozorován. 

Údaje týkající se cirkulujících androgenů a jejich prekurzorů u 
obézních mužů, s výjimkou testosteronu a dihydrotestosteronu ( Côté 
et al., 2012)  jsou vzácné (De Pergola et al., 1994, Labrie et al., 1997, 
Tchernof et Labrie, 2004, Barrett-Connor et Ferrara, 1996). 
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3. Materiál a metodika 
 

1. část studie: sledování změn v průběhu života 
Z databáze Endokrinologického ústavu byla vyhodnocena vyšetření 
DHT, T a SHBG z let 1994 až 2007. V tomto období byly současně tyto 
parametry měřeny u 2665 mužů. Jedinci léčení blokátorem 5α-
reduktázy, který ovlivňuje tento poměr, byli z analýzy vyřazeni. 
Testosteron a dihydrotestosteron byly stanoveny pomocí standartní 
radioimunoanalýzy. SHBG byl stanoven imunoradiometricky. Volné 
frakce testosteronu a DHT byly vypočítány podle Vermeulen et al. 
(1996) s použitím konstant (Sodergard et al. 1982). 
Data byla analyzována jednofaktorovou analýzou rozptylu 
následovanou vícenásobným porovnáváním. Dále byla k analýze 
časových průběhů použita polynomická regrese. V obou případech 
byla původní data před vlastní analýzou transformována mocninnou 
transformací na maximální shodu s normálním rozdělením. 
 

2. část studie: zkoumání rozdílu mezi vlivem T a DHT 
Do studie byla zařazena skupina 232 zdravých mužů ve věku 20 až 78 
let s body mass indexem (BMI) v širokém spektru od 18 do 39. 
Měřeny byly antropometrické parametry (tj. hmotnost, výška, pas, 
boky, poměr pas-boky, 14 kožních řas, BMI, procentuální zastoupení 
svalové a tukové tkáně). Dále byla provedena laboratorní analýza 
metabolických parametrů (lipidové spektrum – triglyceridy, celkový 
cholesterol, HDL, LDL, parametry metabolismu glukózy – glykémie, C-
peptid, orální glukózový toleranční test – oGTT). Steroidní hormony: 
dihydrotestosteron, testosteron, 17α-hydroxy-progesteron, 
dehydroepiandrosteron, dehydroepiandrosteron sulfát,  4-androsten-
3,17-dion, LH, FSH, 17α-hydroxy-pregnenolon byly stanoveny pomocí 
RIA a SHBG pomocí IRMA.  Studii schválila etická komise a všichni 
pacienti podepsali informovaný souhlas před tím, než se studie 
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zúčastnili. Pro statistické zpracování dat byla použita metoda 
obousměrných ortogonálních projekcí do latentní struktury (O2PLS). 
 

3. část studie: rozdíl mezi vlivem DHT a jeho metabolitů 
Ve třetí části studie jsme provedli náhodný výběr z celé skupiny 232 
vzorků asi 10% sér pro stanovení metabolitů DHT.  Vybrali jsme 
skupinu 25 mužů s věkovým průměrem 33,5 roku a průměrným BMI 
23,6, u kterých jsme stanovili nejen metabolity DHT ale prakticky celé 
steroidní spektrum pomocí metody plynové chromatografie 
hmotnostní spektrometrie (GC-MS). O2PLS byl použit pro statistické 
zpracování. 
 

4. část studie: změny steroidogeneze u obézních 
Analýzou poměrů mezi steroidy vyšetřenými ve druhé části studie 
(dihydrotestosteron, testosteron, 17α-hydroxy-progesteron, 
dehydroepiandrosteron, dehydroepiandrosteron sulfát,  4-androsten-
3,17-dion, 17α-hydroxy-pregnenolon) jsme sledovali změny enzymů. 
Porovnávali jsme vždy prekurzor a produkt. Vyšetřované muže jsme 
rozdělili do tří skupin podle BMI. První skupinu tvořili muži s BMI do 
25, ve druhé skupině byli muži s BMI 25-30. Ve třetí skupině pak byli 
muži s BMI nad 30.  
K objasnění vztahu mezi sledovanými parametry a BMI jsme použili 
model ANCOVA se skupinou BMI jako hlavním faktorem s adjustací 
na věk subjektů (kovariát) následovanou vícenásobným 
porovnáváním metodou nejmenšího významného rozdílu (least 
significant difference (LSD) multiple comparisons). 
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4. Výsledky 
 

1. část studie: sledování změn v průběhu života 

Poměr fDHT/fT (obr.1) byl v průběhu života dospělých mužů 
konstantní, žádný evidentní zvrat v poměru obou hormonů jsme po 
pubertě nenalezli.  Před pubertou  je dominantním androgenem spíše 
DHT než T. 
 

Obr.  1: Graf poměru volného DHT k volnému T v závislosti na věku.  
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2. část studie: zkoumání rozdílu mezi vlivem T a DHT 
Porovnáním hladin hormonů a antropometrických údajů jsme nalezli 
mezi hmotností, kožními řasami, obvodem pasu a boků, poměrem 
pas/boky a BMI, celkovým cholesterolem, LDL a insulinorezistencí 
negativní korelaci k hladině testosteronu (T) a i  dihydrotestosteronu 
(DHT5α) a SHBG. Dále pak pozitivní korelaci HDL a svalstva k hladině 
T, DHT a SHBG. 
Nalezli jsme negativní vztah mezi antropometrickými parametry a 
testosteronem, ale i dihydrotestosteronem (obr.2). Nenalezli jsme 
rozdíl mezi aromatizovatelnými a nearomatizovatelnými steroidy u 
mužů.  
 
 

 
 
Obr. 2. Vztahy mezi steroidy a souvisejícími hormony (matice X) a antropometrickými a 
metabolickými parametry (matice Y) vyjádřené jako komponentní váhy. Porovnáním hladin 
hormonů a antropometrických údajů jsme nalezli mezi hmotností, kožními řasami, obvodem 
pasu a boků, poměrem pas/boky a BMI, celkovým cholesterolem, LDL a insulinorezistencí 
negativní korelaci k hladině testosteronu (T) a i dihydrotestosteronu (DHT) a SHBG. Dále pak 
pozitivní korelaci HDL a svalstva k hladině T, DHT a SHBG. 
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3. část studie: rozdíl mezi vlivem DHT a jeho metabolitů 
Porovnáním hladin steroidů a antropometrických údajů jsme nalezli 
negativní korelaci mezi hmotností, obvodem pasu a boků, poměrem 
pas/boky a BMI na jedné straně a hladinami testosteronu (T), 
dihydrotestosteronu (DHT), konjugovaný allopregnanolon (P3α5αC), 
konjugovaný pregnanolon (P3α5βC), konjugovaný androsteron 
(A3α5αC), konjugovaný epiandrosteron (A3β5αC), konjugovaný 
etiocholanolon (A3α5βC), konjugovaný epietiocholanolon (A3β5βC), 
konjugovaný 5α-androstane-3α,17β-triol (A3α5α17βC),  konjugovaný 
5α-androstan-3β,17β-triol (A3β5α17βS) a  SHBG na straně druhé 
(obr.3).  
Nebyl prokázán rozdíl mezi vlivem DHT a jeho metabolitů na 
antropometrické parametry.  

 

Obr. 3:  
vztah mezi steroidy a 
antropometrickými 
parametry. 
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4. část studie: změny steroidogeneze u obézních 
Srovnání mužů s normálním BMI, mužů s nadváhou a obézních mužů 
ukázalo, že statisticky významný pokles parametrů pro testosteron, 
dihydrotestosteron a SHBG koreluje se vzrůstající tělesnou hmotou. 
Se vzrůstajícím BMI klesají také oba C21 prekurzory androgenů, 17α-
hydroxyprogesteron a 17α-hydroxypregnenolon, zatímco změny 
hladin androstendionu, DHEA a DHEAS, stejně jako změny hladin 
gonadotropinů nedosahují statistické významnosti. Ačkoli pokles 
SHBG doprovází pokles hladiny testosteronu, čímž kompenzuje ztrátu 
volného testosteronu, nebyla pozorována žádná změna indexu 
volných androgenů. 
Poměr dihydrotestosteronu/testosteronu nekoreluje se stupněm 
obezity, s poměrem 17α-hydroxyprogesteronu/17α-
hydroxypregnenolonu a poměrem 
androstendionu/dehydroepiandrosteronu, což demonstruje 
nedotčenou aktivitu 3β-hydroxysteroid-dehydrogenázy typu 2 
(HSD3B2). Naproti tomu je z poměrů DHEA/17α-hydroxypregnenolon 
a androstendion/17α-hydroxyprogesteron zjevné, že aktivita 
C17,C20-lyázy (CYP17A1) se stupněm obesity klesá, zvláště v případě 
dráhy Δ4 (obr.4). 
Statisticky významně klesá poměr testosteronu/androstendionu, což 
je v souladu s poklesem aktivity 17β-hydroxysteroid-dehydrogenázy 
(HSD17B). 
Multivariační statistická analýza ukázala, že věk je signifikantním 
faktorem pro korelaci BMI a hladiny 17α-hydroxypregnenolonu, 17α-
hydroxyprogesteronu, androstendionu, dehydroepiandrosteronu a 
jeho sulfátu a SHBG. Pokles testosteronu a dihydrotestosteronu byl 
se vzrůstajícím BMI nezávislý na věku. 
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Obr. 4: Zjednodušené schéma steroidogenezy (Hill et al., 2013) 
doplněné o změny enzymů u obézních. 
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(SULT2A1, SULT1E1, STS, ARSK)

17α-Hydroxy lase,
C17,20-lyase
(CYP17A1)

Cholesterol desmolase
(CYP11A1)

17β-Hy droxy steroid
dehydrogenases (HSD17Bs),
aldoketoreductases (AKR1Cs)
3β-Hydroxysteroid
dehydrogenases
(HSD3B1, HSD3B2)

17β-Hy droxy steroid
dehydrogenases (HSD17Bs),
aldoketoreductases (AKR1Cs)

Cholesterol desmolase
(CYP11A1)

(-) 

(-) (-) 

(-) 
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5. Diskuse 
Na rozdíl od dobře známého poklesu koncentrací testosteronu 
během života muže jsou data týkající se závislosti věku na hladinách 
dihydrotestosteronu nejasná. Někteří autoři uvádějí pokles hladin 
DHT (Drafta et al., 1982, Ghanadian, Puah, 1981), ale další nezjistili 
žádné signifikantní změny u starších mužů (Gray et al., 1991, Maier, 
2001, Pirke, Doerr, 1975). Longitudinální výsledky z Massachusettské 
studie stárnutí mužů ukázaly u starších mužů vzrůstající hladiny DHT 
(Feldman et al., 2002). Naše výsledky získané z reprezentativní 
analýzy skupiny středoevropské populace ukazují převážně 
konstantní poměr DHT/testosteron. 
Srovnání hormonálních hladin s antropometrickými údaji v naší studii 
neprokázalo žádné rozdíly v účinku aromatizovatelných a 
nearomatizovatelných steroidů. Oba druhy steroidů spolu úzce 
vzájemně korelují ve vztahu k antropometrickým charakteristikám, 
takže můžeme vzít v úvahu možnost zastoupení jednoho typu za 
druhý v rámci účinku na složení těla. To znamená, že fyziologické 
hladiny DHT jsou ekvivalentní hladinám testosteronu v účincích na 
složení těla a oba tyto steroidní hormony se mohou zastupovat. To 
nicméně neplatí pro další účinky těchto dvou steroidů, jako je jejich 
úloha v intrauterinním vývoji a jejich vliv na kožní adnexa, nebo pro 
situaci, kdy jsou hladiny testosteronu nebo dihydrotestosteronu 
ovlivněny podáváním hormonů a jejich modulátorů. 
Ze získaných údajů v poslední části studie můžeme odvodit, že 
biosyntéza testosteronu u mužů s nadváhou a u obézních mužů je 
inhibována již v okamžiku štěpení postranních řetězců C21 
steroidních hormonů a dále poklesem aktivity 17β-hydroxysteroid-
dehydrogenázy (HSD17B).  
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6. Závěry 
 

- Poměr fDHT/fT byl v průběhu života dospělých mužů 
konstantní, žádný evidentní zvrat v poměru obou hormonů 
jsme po pubertě nenalezli 

- Zjistili jsme negativní korelaci DHT a T a hmotností, kožními 
řasami, obvodem pasu, boků, poměrem pasu a boků, 
celkovým cholesterolem, LDL cholesterolem a triglyceridy  

- Nalezli jsme positivní korelaci mezi množstvím svalstva, 
hladinou HDL cholesterolu a T i DHT 

- Účinky testosteronu a dihydrotestosteronu na 
antropometrická data, kontrolu glukózy a lipidové spektrum 
jsou kvalitativně stejné 

- Neprokázali jsme tedy rozdíl v účinku aromatizovatelných a 
nearomatizovatelných androgenů na tělesné složení a 
metabolické parametry 

- Neprokázali jsme rozdíl v účinku mezi DHT a jeho metabolity 
na tělesné složení 

- Nalezli jsme u mužů pokles tvorby C19 steroidních hormonů 
z jejich C21 prekurzorů se stoupajícím BMI  

- Nalezli jsme sníženou aktivitu 17β-hydroxysteroid-
dehydrogenázy, která dále omezuje tvorbu testosteronu a 
dihydrotestosteronu 
 

Shrnutí závěrů práce 
Naše výsledky přinesly komplexní pohled na androgeny ve vztahu 
k věku, tělesnému složení, metabolickým parametrům. Oba hlavní 
androgeny mají v těchto oblastech stejné účinky, není rozdíl mezi 
aromatizovatelnými a nearomatizovatelnými androgeny. U obézních 
mužů se na poklesu C19 steroidních hormonů podílí také snížení 
jejich tvorby z C21 prekurzorů. 
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