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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

ASA  antispermatické protilátky 
CASA computer-assisted semen analysis 
CFTR  cystic fibrosis transmembrane conductance regulator 
CNS  centrální nervový systém 
ED  erektilní dysfunkce 
Frc  fruktóza 
FSH  folikuly stimulující hormon 
GnRH gonadotropiny uvolňující hormon  
hCG  lidský choriogonadotropin 
IBT  immunobead test 
LH  luteinizační hormon 
MAR  mixed antiglobulin reaction 
NPT  noční penilní tumescence 
PRGS  progesteron 
PRL  prolaktin  
RAT  radiolabeled globulin 
ShBG  sex hormone binding globulin 
T3  trijodtyronin 
T4  tyroxin  
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ABSTRAKT 

Poruchy reprodukční funkce u muže zahrnují pretestikulární, 

testikulární, posttestikulární faktory a poruchu erekce. Tyto příčiny mohou 

způsobit poruchu spermatogeneze nebo transportu spermií. Sekundární 

hypogonadismus, který se vyznačuje nízkými hladinami gonadotropinů 

v krvi, je běžnou příčinou pretestikulární poruchy. Testikulární etiologie 

zahrnuje primární hypogonadismus, nádory, toxické poškození testis a 

varikokélu. Obstrukce nebo defekt spermií může způsobovat chybění 

spermií v ejakulátu. Problémy reprodukce jsou i u mužů s erektilní 

dysfunkcí. 

Fyzikální vyšetření a vyšetření semene jsou základní zhodnocení 

fertilního stavu. Spermiogram měří objem, barvu, koncentraci, pH a 

koncentraci fruktózy ejakulátu. Zhodnocení semene stanovuje morfologii a 

motilitu spermie. Patologický ejakulát může mít snížené parametry spermií. 

Další testy hledají hormonální, genetické a imunologické abnormality. 
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ABSTRACT 

Disorders of male reproductive function include pretesticular, 

testicular, posttesticular factors and an astysia. This causes can bring about 

a defect of spermatogenesis or a transport of sperms. A common cause of 

pretesticular disorder is a secundary hypogonadism, which is characteristic 

low blood levels of gonadotrophins. Testicular etiology involve the primary 

hypogonadism, tumours, a toxic damage of testicle and varicocele. 

Obstructions or defects of sperms should cause to absence of sperms in a 

ejaculate. Men with the astysia have problems with reproduction , too. 

A physical examination and a semen analysis are basic evaluation of 

a fertile state. Spermiogram measures a volume, a colour, a concentration, 

pH and the fructose’s concentration of the ejaculate. Evaluation of semen  

determines a sperm’s morphology and a motility. The pathological 

ejaculate may have differential values of semen parameters. Other tests 

search hormonal, genetic and immunological abnormalities. 
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ÚVOD 

V dnešní době stále více přibývá počet párů, kteří mají poruchy 

s reprodukcí. Téměř každý desátý pár má problémy s početím. Příčina je 

asi ze čtyřiceti  procent na straně muže. Plodnost je ovlivněna především 

věkem a stylem života, který zahrnuje zdravou výživu i psychologické 

faktory. 

Stejně jako u žen i u mužů klesá s věkem reprodukční schopnost.  

U mužů je tato věková hranice o trochu větší. Muži starší 65 let mají již 

většinou problémy s reprodukcí. Poruchy reprodukce jsou způsobeny i 

špatným stylem života, jedná se především o kouření, alkohol a stres .Tyto 

návyky jsou časté u moderní doby. Nikotin a alkohol mají špatný vliv 

na spermatogenezi, proto by se měly při poruchách reprodukce omezit. 

Stresem trpí většina společnosti. Je to moderní nemoc a není dobrá ani 

pro ostatní funkce organismu.  

Cílem této práce je posouzení fertilního stavu muže pomocí 

diagnostických schémat. Větší část budu věnovat vyšetření semene, jenž je 

nejdůležitější vyšetření k posouzení fertilního stavu. Dále se budu zabývat 

jednotlivými příčinami poruch reprodukce a důsledky, které z toho 

vyplývají. 
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FERTILITA MUŽE 

Pro posouzení fertilního stavu se provádí mnoho vyšetření. Základní 

vyšetření by mělo zahrnovat fyzikální vyšetření a vyšetření semene. Dále 

se provádí testy krve na stanovení sérových hladin hormonů a genetické 

testy na prokázání vrozeného defektu. Ostatní testy stanovují 

antispermatické protilátky. Provádí se také bakteriální vyšetření [1]. 

 

1. FYZIKÁLNÍ VYŠETŘENÍ 

Důležitým ukazatelem fertility je fyzikální vyšetření. Mělo by 

zahrnovat celkové vyšetření a vyšetření genitálu. Hodnotí se tělesný 

habitus, ochlupení, délka paží při rozpažení k výšce těla, svalová hmota a 

stav štítné žlázy.  Dále se provádí palpace břicha a auskultace srdce a plic. 

Při vyšetření penisu hledáme vývojové vady například hypospadii, 

epispadii nebo fimózu. Také si všímáme výtoku, jizev nebo vředů. Skrotum 

posuzujeme vizuálně a pohmatem. Při nádoru může být zvětšeno. U testes 

zjišťujeme velikost a konzistenci. Délka by měla být větší než 40 mm. 

Epididymis by mělo mít všechny části bez indurací a cystických změn. 

Spermatický provazec (finiculus spermaticus) se vyšetřuje na varikokélu 

[1,3]. 

 

2. VYŠETŘENÍ SEMENE – SPERMIOGRAM 

 Spermiogram patří mezi základní laboratorní vyšetření 

pro zhodnocení fertility muže. Provádí se makroskopické vyšetření 

spermatu, měří se pH. Mezi nejdůležitější vlastnosti spermiogramu  řadíme 

koncentraci, motilitu a morfologii spermií. Dále se také stanovuje 

koncentrace fruktózy. Přehled normálních hodnot spermiogramu je uveden 

v příloze. 
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Sperma se získává masturbací po pětidenní pohlavní abstinenci. 

Provádí se nejméně 2 analýzy, které mezi sebou mají delší časový odstup. 

Sperma se odebírá do čisté skleněné nádoby, která nemusí být sterilní [1]. 

 

Makroskopické vyšetření 

U spermatu se hodnotí tři základní vlastnosti : celkový objem 

ejakulátu po zkapalnění, barva a viskozita. Fyziologicky sperma zkapalní 

do 30 minut [1]. Normální hodnoty objemu se pohybují od 2,0 až po 6,0 ml 

[2]. Barva by měla být opalescentní, bělavá až žlutavá [1]. Viskozitu 

spermatu určujeme odkapáváním pomocí skleněné tyčinky nebo jehly. 

Sperma by nemělo tvořit vlákna, za normálních podmínek by mělo 

odkapávat [1]. 

 

pH 

Referenční hodnoty pH se nachází mezi 7,1 až 7,8 [2]. 

  

Koncentrace 

Koncentrace je jedna z vlastností, která nejlépe hodnotí 

spermiogram. Stanovuje se počet spermií v 1 ml spermatu. Počítání se 

provádí pomocí speciální komůrky Thoma nebo se používají drahé 

automatické analyzátory (CASA) . Minimální hodnoty spermatu by měly 

dosáhnout 20 miliónů spermií v 1 ml ejakulátu a v celém objemu pak 60 

miliónů [1,2,5]. Nižší počet spermií než 20 miliónů na 1 ml je označován 

jako oligozoospermie. Při aspermii nenacházíme v ejakulátu žádné  

spermie na rozdíl od azoospermie, u které je pouze absence zralých spermií 

[5]. 
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Motilita spermií 

Další vlastností charakterizující spermiogram je motilita spermií. 

Běžně se hodnotí v andrologických laboratoří. Její stanovení se provádí 

pod mikroskopem při 200 až 400 násobném zvětšení, ale i 

na analyzátorech. Hodnotí se kvalita motility podle stupnice, jenž zavedl 

v 60.letech 20. století McLeod [1,2]. 

Tato stupnice má 4 body. Nepohyblivé spermie označujeme stupněm 

0. Stupeň 1 mají spermie pohyblivé, pohybují se však pouze na místě. 

Spermie s vlnitým pohybem směřujícím pomalu dopředu klasifikujeme 

stupněm 2. U 3. stupně motilita spermií směřuje již přímo dopředu. 

Nejvyšším stupněm 4 hodnotíme nejpohyblivější a nejrychlejší spermie 

[1,2]. 

U spermiogramu klasifikujeme i procento motilních spermií. Pokud 

minimálně u 40 % z hodnocených spermií je stupeň 2, jedná se normální 

spermiogram [2]. 

 

Morfologie spermií 

Spermatickým parametrem pro hodnocení spermiogramu je kromě 

motility a koncentrace i morfologie spermií. Mnoho studií prokázalo, že 

na oplodnění oocytu má tato vlastnost spermie velký význam  [4]. 

Stanovuje se procento normálních a abnormálních spermií [2]. 

Morfologicky normální spermie by měla  mít hlavičku s akrosinem, střední 

část a bičík. Morfologická klasifikace vychází z tvarů hlaviček spermií [6]. 

 

Koncentrace fruktózy 

Měření koncentrace Frc pomáhá určit stav semenných váčků 

(vesiculae seminales). Frc spolu s ostatními látkami vznikající 

v semenných váčcích tvoří 70 % ejakulátu a podílí se na životnosti a 



 12 

pohybu spermii v semeni. Referenční hodnoty koncentrace Frc jsou 

v rozmezí od 120 do 450 mg/dl. Nízká hladina Frc může ukazovat 

na hypofunkci semenných váčků. Může se jednat o zánět váčků. Nízká 

hladina se projeví také u hypoandrogenismu a částečné obstrukci ductus 

ejaculatorius. Při úplné obstrukci nebo u absence vesiculae seminales není 

v ejakulátu žádná Frc. Toto sperma je snadno rozpoznatelné, nekoaguje a je 

bez charakteristického zápachu [1]. 

 

3. Hormonální vyšetření 

Jednou z příčin poruchy reprodukce může být patologická hladina 

hormonů. Pro posouzení fertility muže se stanovují hlavně séróvé hladiny 

testosteronu, folikuly stimulujícího hormonu (FSH), luteinizačního 

hormonu (LH) a prolaktinu (PRL). Dále se může vyšetřovat koncentrace 

progesteronu (PRGS), estradiolu, kortizolu, tyroxinu (T4) a globulinů 

vázající pohlavní hormony (sex hormone binding globulin – ShBG) [1, 2]. 

Při vyšetření se stanovuje celková testosteronemie. Hladina 

testosteronu v krvi není během dne stejná, má cirkadiánní rytmus. Mezi 6 a 

9 hodinou ráno jeho hladina dosahuje nejvyšších hodnot, proto by odběr 

krve měl být ráno. Testosteronemie se také mění s věkem. V pubertě 

hladina postupně stoupá na referenční hodnoty dospělého muže 10 až 35 

nmol/l. Ve stáří hladina klesá pod 11 nmol/l [5]. 

ShBG se podílí na transportu testosteronu ze 44 % celkového 

testosteronu. Hladina u mužů se pohybuje od 30 do 70 nmol/l. S vyšším 

věkem jeho hladina stoupá k 70 nmol/l. Při obezitě, hypotyreóze a 

hyperinzulinemii je koncentrace ShBG nižší [5]. 

Dalšími důležitými hormony, které  stanovujeme, jsou FSH a LH 

mající vliv na spermatogenezi. Měřením hladin FSH a LH pomáhá určit 

zda se jedná o primární testikulární selhání (hypergonadotropní 
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hypogonadismus) nebo sekundární (hypogonadotropní hypogonadismus) 

při  snížené testosteronemii. U hypogonadotropního hypogonadismu 

můžeme pomocí GnRH testu určit příčinu poruchy na úrovni hypothalamu 

nebo hypofýzy [1]. 

Estradiolemie působí na sekreci gonadotropinů a funkci nadvarlat a 

hodnota u dospělého muže by měla být do 180 pmol/l (50,10 ng/l) [5]. 

Referenční hodnoty hormonů jsou přehledně uvedeny v tabulce v příloze 

[1,5,22,23]. 

 

4. Testy na protilátky 

Protilátky proti spermiím (antisperm antibodies-ASA) mají podíl na 

snížení fertility u muže. ASA vznikají u muže i u ženy. Jejich působením 

může být narušeno zrání spermií nebo se můžou vázat na povrch spermií a 

vytvářet shluky. Podle místa navázání protilátky na spermii rozlišujeme 

ASA na jednotlivé typy. ASA proti akrosinu spojují jednotlivé spermie 

akrosinem do shluků. Spermie pak mají menší pohyblivost. Dalšími typy 

ASA jsou ASA proti krčkům a ASA proti bičíkům. Shluky spermií tedy 

vznikají i spojením v místě bičíků nebo krčků. Může dojít k vytvoření 

skluků , u nichž jsou spermie spojené současně v oblasti akrosinu a bičíků. 

Tyto typy se často vyskytují u Evropanů. Existují také ASA tvořící pevné 

shluky spermií, u kterých se na shluk váže komplement. Vznikají shluky 

spermií bez pohybu. Označují se jako spermimobilizační ASA. Vyskytují 

se hlavně u Japonců, Malajců a Číňanů [2,8].  

ASA se v biologickém materiálu vyskytují v ejakulátu, na povrchu 

spermií nebo v séru [8]. Vyšetření séra na ASA se provádí aglutinačním 

testem, testem ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay), nepřímou 

imunofluorescencí nebo komplementdependentní immobilizací spermií 

[1,9].  
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U aglutinačního testu se k čerstvému ejakulátu přidává vénózní 

srážlivá krev nebo sérum pacienta. Pokud dojde k aglutinaci, je výsledek 

pozitivní na ASA v krvi. Vyhodnocuje se procento spermií, které 

aglutinovalo z celého počtu spermií. U normálního stavu hodnoty 

nepřesáhnou 20 % [9]. 

Větší význam má stanovení ASA na povrchu spermií. Využívá se 

testů MAR (mixed antiglobulin reaction), RAT (radiolabeled globulin) a 

IBT (immunobead test) [1]. MAR test stanovuje procento spermií a ASA 

na povrchu. K vyšetření se používá čerstvý ejakulát. Mezi normální 

výsledky ředíme hodnoty do 20 % [9]. 

 

5. Genetické vyšetření 

Toto vyšetření se dnes rutině provádí u mužů s azoospermií, která 

není způsobena obstrukcí vývodových cest [10]. Abnormality na genetické 

úrovni mohou být různé chromozomové aberace, genové mutace nebo 

Y chromosomové delece, jenž se poté projeví poruchou určité funkce 

reprodukce. Příkladem může být porucha tvorby receptorů, deficit enzymů 

k biosyntéze testosteronu nebo snížená produkce spermií [7]. 

Příkladem genetické mutace je mutace genu pro androgenní receptor 

nebo CFTR genu způsobující cystickou fibrózu. Mutace genu CFTR se 

vyskytuje nejčastěji. Obě mutace můžou vést až k mužské neplodnosti [7]. 

Podstatou Y chromosomové delece je chybění části chromosomu 

s geny. AZF (Azoospermia factor) nebo DAZ (Deleted in Azoospermia 

region) oblasti zjištěné molekulární analýzou chromozomu Y vyvolávají 

azoospermii [2,7]. 

Klinefelterův syndrom patří mezi chromosomové aneuploidie. 

Jedinec má nadbytečný chromosom X, jeho karyotyp je tedy XXY. Tato 

porucha vede k azoospermii, méně často k oligozoospermii [7]. 
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U chromosomových aberací může docházet k translokacím, delecím, 

inzercím genů nebo i k zlomům chromosomů, které se projeví změněným 

fenotypem.  
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PORUCHY REPRODUKCE 

Poruchy reprodukční funkce u mužů se projevují většinou 

oligozoospermií nebo azoospermií. Mohou se nacházet na různé úrovni. 

Může se jednat například o poruchu spermatogeneze, při které nevzniká 

dostatečný počet spermií nebo se tvoří spermie s abnormálními 

vlastnostmi. Dysfunkce může mít původ přímo v testes nebo je zapříčiněna 

stimulací či transportem spermií. 

Pro přehled rozdělujeme etiologii reprodukčních poruch 

na pretestikulární, testikulární a posttestikulární. Poruchy reprodukce 

vznikají i při erektilní dysfunkci. 

 

PRETESTIKULÁRNÍ PŘÍČINY 

Na tvoření spermií se podílí regulační mechanismus hormonů 

hypotalamu a hypofýzy. Jejich hormony ovlivňují testes a při jejich poruše 

vzniká následkem i porucha spermatogeneze. Řízení testikulárních funkcí 

vykonavájí GnRH, FSH a LH [5]. GnRH se vytváří v neuronech 

hypotalamu. Dostává se do adenohypofýzy, kde se váže na membránové 

receptory a ovlivňuje produkci gonadotropinů FSH a LH [5]. FSH 

stimuluje Leydigovy buňky a semenotvorné kanálky v testes k tvorbě 

spermií. Sekreci testosteronu stimuluje v Leydigových buňkách LH [5]. 

 

Dysfunkce hypotalamu a hypofýzy 

Při dysfunkci hypotalamu dochází k poruše tvorby GnRH. Jeho 

snížená sekrece způsobuje na tzv. ose hypotalamu - hypofýze - testes 

poruchu spermatogeneze. Stejně působí i pokles hladin FSH a LH. 

Stimulace testes je nedostatečná důsledkem poklesu hladin gonadotropinů 

(hypogonadismu). Jelikož porucha vzniká z centra, mluvíme o tzv. 
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centrálním či sekundárním hypogonadismu. Může jít o vrozenou poruchu 

nebo se vyskytuje později [5]. 

 

Vrozený sekundární hypogonadismus 

Příčiny vrozených sekundárních hypogonadismů se nacházejí 

na genetické úrovni. U vrozeného sekundárního hypogonadismu je pokles 

gonadotropinů samostatný nebo se vyskytuje s jinou chorobou. Samotný 

deficit gonadotropinů vzniká například u Kallmannova syndromu nebo 

při mutaci podjednotek beta-LH a beta-FSH. Idiopatický hypogonadotropní 

hypogonadismus bez anosmie se projevuje také samostatnou sníženou 

sekrecí GnRH. Přehled etiologií je uveden v tabulce č. 1 [5]. 

 

Tabulka č.1  

Vrozený sek. hypogonadismus 

Samostatný                
Kallmanův syndrom 
Mutace beta-LH 
Mutace beta-FSH 
Idiopatický sek. hypogonadismus bez anosmie 

Spojený s endokrinopatií   
S vrozenou hypoplazií nadledvin 
S vrozenou insuficiencí adenohypofýzy 

Spojený s jiným onemocněním 
Praderův-Williho syndrom 
Laurencův-Moonův syndrom 
Bardetův-Biedlův syndrom 
Gordonův-Holmesův syndrom 
Vrozené malformace 

 



 18 

Kallmanův syndrom je genetické onemocnění, které se může 

vyskytovat ojediněle nebo familiárně. Patří mezi nejčestější vrozené 

hypogonadismy. Dochází u něho k poruše pulzní sekrece LH. Onemocnění 

je spojeno s anosmií a někdy i s jinými neurologickými poruchami a 

malformacemi [1,5]. 

Hypogonadismus se dále vyskytuje jako symptom u některých 

neurologických onemocnění, jiných endokrinopatií či vrozených 

malformací. Nalézáme jej u vzácných neurologických chorob jako jsou 

syndromy Pradetův-Williho, Laurencův-Moonův, Bardetův-Biedlův nebo 

Gordonův-Holmesův [5].  

 

Získaný sekundární hypogonadismus 

Jednou z příčin poklesu GnRH může být tumor v supraselární 

oblasti. K dysfunkci hypotalamu dochází také při infiltraci nemoci, jako je 

sarkaidóza, tuberkulóza nebo histiocytóza [5]. 

U hypofýzy způsobuje hypogonadismus tumor, infiltrované 

onemocnění nebo špatné zásobení živinami. Hemochromatóza vyvolá 

ukládáním železa v testes nebo v hypofýze testikulární dysfunkci [1]. 

Něktré tumory můžou produkovat například prolaktin. Hyperprolaktémie 

působí také poruchu spermatogeneze [1]. 

Kromě vrozených onemocnění a nádorů hypotalamu a hypofýzy 

ovlivňují tvorbu gonadotropinů i jiné patologické stavy [5]. Těžká 

chronická onemocnění, malnutrice, vlivy jiných hormonů nebo velká 

fyzická námaha u sportovců způsobují pokles hladin gonadotropinů a jejich 

sníženou stimulaci testes. 

Některé hormony mohou ovlivňovat produkci gonadotropinů. 

Vysoká hladina estrogenů, vznikající například tumorem nadledvin a 

Sertoliho buněk, tlumí sekreci LH a FSH v hypofýze. Zvýšení androgenů 
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nebo kortizolu způsobí inhibici tvorby GnRH. Nečastější příčina nadbytku 

androgenů je kongenitální adrenální hyperplazie. Tumory nadledvin nebo 

testis mohou také produkovat androgeny [1]. Nadprodukce kortizolu vzniká 

hlavně u Cushingově nemoci. Hyperkorticismus se vyskytuje také 

při užívání některých léků například na astma, ulcerózní kolitidu, 

revmatoidní artritidu [1,5]. Vliv na hypofýzu a její sekreci mají i hladiny 

hormonů štítné žlázy. Hypertyreoidismus a hypotyreoidismus působí 

negativně na produkci gonadotropinů [1]. 

Při dlouhodobé malnutrici dochází k poruše mnoha funkcí včetně 

sekrece gonadotropinů. Malnutrici vyvolává mentální anorexie. Dochází 

k ní také u chronického alkoholismu, užíváním drog, ale i při celiakální 

sprue a jiných onemocnění metabolismu [5]. 
 

Tabulka č.2 

Získaný sek. hypogonadismus 

Nádory 

Adenom hypofýzy, gliom, astrocytom, kraniofaryngeom, germinom 

Ostatní choroby hypotalamo-hypofyzární oblasti 

Hemochromatóza 
Hyperprolaktémie 
Zánět hypofýzy 
Infiltrace TBC, sarkoidózy, histiocytózy 

Patologické stavy 
Těžká chron. onemocnění 
Malnutrice 
Vlivy jiných hormonů 

 

Sekundární hypogonadismus také vzniká u těžkých chronických 

onemocnění jako je chronická renální insuficience nebo cystická fibróza 

[5].
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TESTIKULÁRNÍ PŘÍČINY 

Porucha na úrovni testes může být způsobena různou patologií. 

Abnormality můžou vzniknout důsledkem poranění, imunologickou reakcí, 

mohou být genetického původu, vyvolané tumory nebo způsobeny dalšími 

odlišnými příčinami. Dysfunkcí testes nedochází k správné tvorbě spermií. 

Vyšetření spermiogramu může prokazovat oligozoospermii nebo 

azoospermii, defektní spermie a další patologické hodnoty. Výsledky 

laboratorních testů se mohou pohybovat mimo referenční meze. 

 

Primární hypogonadismus 

Při primárním hypogonadismu jsou testes  dostatečně stimulovány 

gonadotropiny. Nedochází však k normální tvorbě pohlavních hormonů -

androgenů. Porucha vzniká přímo v testes, proto se tento hypogonadismus 

nazývá primární či periferní. Někdy se označuje i jako hypergonadotropní, 

jelikož negativní odpovědí na gonadotropiny se zvyšuje sekrece FSH a LH 

[5].  

Etiologie prim. hypogonadismu může být podobně jako 

u sekendárního hypogonadismu. Přehled jednotlivých příčin je uveden 

v tabulce č.3 [5]. 

 

Tabulka č.3 

Primární hypogonadismus 
Vrozený Získaný 

Chromosomální defekty 
Genetické defekty 
Kryptorchismus 
Bilaterální anorchie 
Gonadální dysgeneze 
Poruchy účinku androgenů  

Orchitida 
Poranění 
Získaná anorchie 
Radiace 
Stárnutí 
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Chromosomální defekty 

Mezi vrozené onemocnění způsobující hypogonadismus patří 

Klinefelterův syndrom. Poruchu způsobuje nadbytečný chromosom X. 

Vzniká většinou zdvojením chromosomu X, karyotyp je pak u tohoto 

onemocnění XXY [1,5]. Důsledkem nadbytečného chromosomu vznikají 

malá tuhá testes, snižuje se hladina testosteronu a naopak se zvyšuje 

sekrece estradiolu, která podněcuje gynekomastii. Při hormonálním 

vyšetření zjišťujeme také vysoké hladiny FSH a ShBG. Typickým nálezem 

u spermiogramu je azoospermie [1,5]. 

 XX- onemocnění (sex reversal syndrome) je podobné onemocnění 

jako Klinefelterův syndrom. Vyskytují se podobné příznaky, karyotyp je 

však této choroby 46XX. Chromosom X většinou obsahuje vyměněnou 

sekvenci chromosomu Y [1,5]. 

 

Genetické defekty 

Nedostatečnou tvorbu androgenů vyvolá také mutace genů. Mutace 

může postihnout například gen pro tvorbu enzymu potřebného pro syntézu 

testosteronu nebo receptoru. 

Steinerova choroba je autosomálně dominantně dědičné onemocnění, 

které se vyznačuje  atrofií varlat a jinými poruchami. Dochází k mutaci 

genu na 19. chromosomu. Choroba se projevuje dystrofickou myotonií, 

která se postupně rozšiřuje až k vývoji atrofie a hypertonie svalů [1,5]. 

Noonanův syndrom neboli mužský Turnerův syndrom je vrozené 

onemocnění. Při vyšetření se projevuje sníženou testosteronemií a 

vysokými hladinami FSH a LH. U nemoci dochází k poruše spermiogeneze 

vedoucí k infertilitě. Postižení semenotvorných kanálků fibrózou způsobuje 

ztuhnutí a dysfunkci testes [1,5]. 
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Dalším genetickým defektem vedoucím k hypogonadismu je mutace 

genu pro 17 beta hydroxysteroid-dehydrogenázy 3. typu. Vzniká anomální 

enzym, který nepřemění androstendion na testosteron. Dojde k poklesu 

hladiny testosteronu a následkem toho k snížené tvorbě a zrání spermií [5]. 

Primární hypogonadismus je také vyvolán mutací StAR 

(steroidogenic acute regulatory protein). Tato bílkovina se podílí na vstupu 

cholesterolu do mitochondrií Leydigových buněk, kde se z cholesterolu 

vytváří pregnenolon, prekurzor testosteronu. Je porušena syntéza steroidů 

v testes i nadledvinách a tedy tvorba testosteronu. Projeví se to vznikem 

hermafrodismu nebo ženským fenotypem [5]. 

 

Kryptorchismus 

Kryptorchismus je porucha sestupu testes do scrota. Nejčastěji 

zůstanou v horní části scrota [5]. Nesestouplé testis má odlišnou teplotu a 

dochází v něm k špatné spermiogenezi. Vyšetření hormonálních hladin 

testosteronu a gonadotropinů může být normální, ale po stimulaci GnRH 

jsou FSH a LH hladiny abnormální [1]. Kryptorchismus by se měl do 2 let 

chirurgicky řešit, jelikož hrozí vznik maligních nádorů [1,5]. 

 

Bilaterální anorchie („vanishing“ testis) 

Jedná se o vzácný vrozený stav, kdy muži chybí testes. Hormonální 

testy se projevují velmi nízkými hladinami testosteronu. Gonadotropiny 

FSH a LH jsou v nadbytku. Příčinou anorchismu může být infekce, trauma, 

vaskulární poranění nebo torze testes [1]. 
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Gonadální dysgeneze 

Gonadální dysgeneze se může vyskytovat bilaterálně nebo pouze 

v jednom testis. Postižené testis nemá zárodečné buňky. Hormonální 

vyšetření prokáže zvýšené hladiny LH , FSH a nízkou testosteronemii [5]. 

 

Poruchy účinků androgenů 

Androgeny působí především na spermiogenezi, tak na regulaci 

tvorby hypotalamo-hypofyzárních hormonů nebo ovlivňuje vznik 

sekundárních pohlavních znaků. Při poruchách účinku androgenů dochází 

až k neplodnosti a gynekomastii. Defekt může vznikat na úrovni enzymů 

syntézy androgenů nebo cílových receptorů. 

Při nedostatečnosti 5 alfa reduktázy, která katalyzuje přeměnu 

testosteronu na dihydrotestosteron, se snižuje plasmatická hladina produktu 

této reakce. Testosteronemie je v referenčních mezích, ale množství 

dihydrotestosteronu se výrazně snižije. U této choroby se většinou 

po narození nalézá hypospadie  nebo klitoridní falus [5]. 

Mutací genu pro androgenní receptory vzniká defektní receptor, 

který je rezistentní k androgenům. Jeho rezistence je buď úplná nebo jen 

částečná. Při úplné rezistenci k androgenům (testosteron i 

dihydrotestosteron) dochází k projevům ženských pohlavních znaků. 

Choroba se označuje jako syndrom úplné testikulární feminizace (Morrisův 

syndrom). Testes jsou uložena v břišní dutině a jsou více náchylné k vzniku 

nádorů. U laboratorního vyšetření krve nacházíme zvýšené hladiny 

gonadotropinů. Testosteron může být zvýšený i normální [1,5]. 

Částečná rezistence na androgeny se může projevit obojetným 

genitálem. Klasifikuje se podle stupně postižení. Při mírném postižení je 

mužský genitál normální s poruchou plodnosti. U spermiogramu nalézáme 
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těžkou oligozoospermii až azoospermii. Hladiny LH, testosteronu mohou i 

nemusí být zvýšené [5].  

Kennedyho syndrom  představuje zvláštní typ této rezistence. Jedná 

se o chorobu vázanou na X chromozom, jejíž příčinou je mutace 

androgenního receptoru. Projevuje se testikulární atrofií, gynekomastií a 

spermiogramem s oligozoospermíí nebo azoospermií. Částečnou rezistenci 

nalézáme i například u karcinomu prostaty a jiných těžkých onemocnění 

[5]. 

 

Orchitida 

Orchitida je vyvolána virem, autoimunitním chorobou nebo jiným 

onemocněním. Virovou orchitidu způsobuje virus příušnic, který se 

rozšiřuje z parotitidy. Zánět může být unilaterální, ale i bilaterální. 

Postihuje seminiferní tubuly u mužů po pubertě. Později dochází k vývoji 

atrofie testes. Někdy může vzniknout i porucha sekrece testosteronu. 

U mužů před pubertou se postižení testes virem neobjeví. Orchitida může 

být způsobená také kapavkou, sarkoidózou nebo autoimunitní chorobou 

[5]. 

 

Stárnutí 

Na funkční stárnutí testes mají vliv periferní testikulární změny, ale 

zřejmě také další faktory, pravděpodobně vznikající i na centrální úrovni. 

Se stoupajícím věkem ubývá počet Leydigových buněk, zvyšuje se 

degenerace, především vznikají fibrotické změny. Naopak se snižuje 

prokrvení a projevuje se tkáňová hypoxie. Může dojít také ke snížení 

sekreční rezervy hypotalamu. Nízká schopnost hypofýzy reagovat 

na stimuly z hypotalamu vyvolává nepravidelné sekreční pulzy LH. 

Testosteron poté není syntetizován pravidelně každý den. U starších mužů 
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dochází také k zvýšení ShBG, který velmi výrazně snižuje hladinu 

biodisponibilního testosteronu [5]. 

 

Další příčiny získaného primárního hypogonadismu 

Primární hypogonadismus způsobuje i radiace, trauma nebo získaná 

anorchie. Získaná anorchie může vzniknout torzí testes, poškozením 

cévního zásobení při operaci v dětství nebo jinými příčinami [5]. Další 

příčinou hypogonadismu může být poranění testes, ke kterým dochází často 

vzhledem k jejich poloze. K traumatu může dojít i při operaci, při níž se 

poruší cévní zásobení testis [1]. 

Radiací se také poškozují testes. Hodnoty radiace nad 600 rad 

způsobí destrukci zárodečného epitelu. Leydigovy buňky se ničí 

při hodnotách nad 800 rad [5]. U vyšetření poškozených testes radiací 

nalézáme vysoké hladiny FSH [1,5]. 

 

Nádory testis 

Nádory  testis vznikají buď ze zárodečných buněk nebo 

z gonadálního stromatu. Kromě těchto nádorů mohou do testis 

metastázovat i tumory z okolí [12]. Asi 95 % testikulárních nádorů vychází 

ze zárodečných buněk, jde o tzv. germinativní nádory [16]. 

 

Epidemiologie 

Nádory testis se z 90 % všech testikulárních nádorů na světě 

vyskytují u bílé rasy. U černé rasy se nachází z 6,6 % [17]. Ze všech 

maligních nádorů u muže připadá asi 1 % na nádory testis [16]. Vyskytují 

se jako druhá nejčastější příčina smrti mužů do 50 let věku při 

onemocněním nádorem. Nádory testis postihují nejvíce muže od 15 do 34 
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let a také muže s kryptorchismem [12]. U mužů starších 50 let se většinou 

postižení testis nádorem nenachází [17]. 

 

Etiologie 

Příčiny testikulárních nádorů zatím nejsou známé. Avšak vyskytují 

se určité rizikové faktory, které zřejmě souvisí s jejich vznikem. 

Nejčastějším faktorem je kryptorchismus. Muži i s operovaným 

kryptorchysmem mají větší riziko vzniku maligního nádoru v testis [17]. 

Dalšími faktory zvyšující výskyt testikulárního nádoru jsou genetické 

faktory, hormonální poruchy, prodělaná orchitida, inguinální hernie a jiné. 

Riziko je také větší, když už se testikulární nádor objevil na 

kontralaterálním testis a také po úrazu genitálu [16]. 

 

Druhy nádorů testis 

Častější jsou nádory germinativní, které můžeme rozlišit podle 

léčebné metody na seminomy a neseminomatózní karcinomy. Seminomy 

jsou radiosenzitivní s celkem příznivou prognózou [12,16]. Tvoří asi 40 % 

malignit testes. Vyskytuje se hlavně u mužů s věkem mezi 30 až 50 let 

[12]. U čistého seminomu můžeme ještě rozlišit tři subtypy. Nejvíce se 

objevuje klasický seminom, méně pak anaplastický a spermatocytární [18]. 

Neseminomatózní karcinomy jsou méně radiosenzitivní, teratomy a 

chorioepiteliomy jsou dokonce radiorezistentní [12]. Nejvíce se z nich 

vyskytují teratomy, které zahrnují asi 30 % testikulárních malignit. Jsou 

časté u mužů mladších 30 let. Nejhorší prognózu má trofoblastický 

teratom. Teratomy mohou lymfaticky a hematogenně metastazovat a 

projevují se různou produkcí choriového gonadotropinu (hCG), estrogenů 

nebo progesteronu [12]. Chorioepiteliomy se vyskytují vzácně. Vyznačují 
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se produkcí β-hCG. Embryonální karcinom patří také k neseminomatózním 

karcinomům. Je méně senzitivní na ozáření než seminom [12]. 

Nádory také mohou vznikat z nezárodečných buněk [12]. Tzv. 

negerminální nádory postihují například Leydigovy a Sertoliho buňky. 

Jedná se o malé opouzdřené nádory, u kterých se může projevovat 

endokrinní aktivita [12]. Mezi negerminální nádory testis patří i lymfomy, 

gonadoblastomy a metastázy testes jiných primárních nádorů [12,16]. 

Vyskytují se však velmi vzácně a nemají endokrinní aktivitu [12]. 

 

Laboratorní  testy 

Laboratorní vyšetření séra na stanovení hladin nádorových markerů 

se provádí k určení rozsahu nádoru v testis. Stanovují se lidský 

choriogonadotropin (β-hCG) a α-fetoprotein (AFP). Stanovení jejich hladin 

pomáhá i k určení přibližné prognózy [16]. Vyšší hladiny AFP (nad 20 

ng/ml) se vyskytují u embryonálního karcinomu a teratomu [12,16]. 

Chorioepiteliom je charakterizován zvýšenou hladinou hCG (nad 1ng/ml) 

[12,16]. Kromě nádorových markerů měříme i hladinu estradiolu, která se 

může zvyšovat u nádorů ze Sertoliho a Leydigových buněk, a 

laktátdehydrogenázu [12]. 

 

Gonadotoxiny 

Léky 

K snížení spermiogeneze dochází také vlivem něktrých léků. Můžou 

působit přímou inhibici tvorby testosteronu, inhibovat syntézu 

gonadotropinů, zvyšovat množství estrogenu nebo blokovat periferní 

účinky androgenů [1]. Chemoterapeutika (sulfalazin, nitrofurantoin), 

cimetidin, spironolakton potlačují  spermiogenezi [1,10]. Chemoterapeutika  

poškozují zárodečné buňky a někdy i Leydigovy. Největší následky 
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poškození vznikají alkylačními látkami jako je chlorambucil a 

cyklofosfamid [1]. Cimetidin působí jako antagonista androgenů, u mužů 

většinou způsobí úbytek spermií a projeví se gynekomastie [1]. 

 

Drogy a chemické látky 

Konopí (marihuana), heroin nebo metadon působí negativně 

na spermiogenezi. Jejich účinek zapříčiní pokles hladiny testosteronu, aniž 

by se zvýšila hladina LH [1]. 

Některé chemikálie jako pescitidy nebo roztoky mohou také vyvolat 

dysfunkci testes [1,10]. Je to například dibromchlorpropan [1]. 

 

Nikotin a alkohol 

Nikotin i alkohol mají špatný vliv na tvorbu spermií. Chronický 

alkoholismus působí strukturální změny v testes. Tlumí enzymy, které se 

účastní tvorby pohlavních hormonů, a porušuje hypotalamo-hypofýzo-

testikulární osu. Vyšetření hladin hormonů ukazuje sníženou 

testosteronemii a kompenzační zvýšení LH a FSH. Ve spermiogramu 

nalézáme snížený počet spermií s normální morfologií a objevují se více 

spermie s defekty bičíku [11]. 

Nikotin působí na spermie toxicky. Spermie může mít poškozený 

bičík a snižuje se tak její pohyblivost. Cigaretový kouř obsahující i další 

chemické látky ovlivňuje produkci a funkci normálních spermií. Některé 

látky mohou být karcinogenní nebo mutagenní [21]. 

Vyšetření spermiogramu může ukázat snížený počet spermií a 

zvýšený počet abnormálních spermií. Také se zvyšuje pH ejakulátu 

důsledkem snížení koncentrace citrátu [21]. 
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Varikokéla 

Varikokéla je onemocnění postihující vaskularizaci testes [12]. 

Podstatou poruchy jsou změny v okolí testes, které negativně ovlivňují 

spermatogenezi [10]. Dochází k dilataci vén plexus pampiniformis (pleteň 

v semenném provazci), jenž vedou krev z testes do břišních vén. Dilataci 

vén vyvolává venózní hypertenze a inkompetence chlopní [1]. Větší výskyt 

varikokél je na levé straně, může však být i bilaterální. Na pravé straně se 

objevuje onemocnění méně často, jelikož zde véna spermatica dextra ústí 

do vény cavy inferior více šikměji [1]. 

Na patogenezi varikokély se podílí vrozená insuficience chlopní ve 

véna spermatika interna a venózní renální hypertenze. Vzniká porucha 

hemodynamiky. Krev se vrací zpět vénou do levého testis, kde dojde 

k hypertenzi, hypoperfúzi vedoucí k ischémii a poruše termoregulace. U 

venózní renální hypertenze se krev také vrací zpět, proudí do centrální 

suprarenální vény. Jelikož tato véna nemá chlopně, protéká  krev 

retrográdně až do nadledvin, kde vyplaví katecholaminy a renální 

prostaglandiny do kůry nadledvin. Katecholaminy a prostaglandiny pak 

stimulují syntézu steroidů. Vysoké hladiny steroidů, především kortizolu a 

progesteronu, v krvi působí antiandrogenním účinkem. Tlumí 

spermiogenezi a syntézu hormonů v testes [1]. 

K odhalení retrográdního toku krve se využívá metoda dopplerovské 

ultrasonografie [1]. Může se použít i nepřímá metoda skrotální termografie 

[12]. 
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POSTTESTIKULÁRNÍ PŘÍČINY 

Příčiny na úrovni posttestikulární vznikají poruchou transportu 

spermií nebo přímo vlastní poruchou spermií. U spermií může dojít 

k poškození její funkce a motility. Defekt spermie způsobující poruchu 

může být vrozený defekt bičíku nebo vznikat při špatné maturaci. Snížená 

motilita se vyskytuje u infekcí nebo imunologické reakce. Transport 

spermií je narušen obvykle vrozenou chorobou nebo porucha vzniká 

později. Dochází k obstrukci vývodného systému projevující se 

oligozoospermií, aspermií a sníženým množstvím ejakulátu [1,10]. 

 

Kongenitální porucha transportu spermie 

Vrozená absence části mužského vývodného systému je velmi 

vzácná. Může se vyskytovat absence vas deferes nebo část epididymis. 

Častěji chybí reprodukční vývodové cesty u cystické fibrózy. U této 

nemoci dochází často i k hypoplaziím [1]. 

Mezi kongenitální poruchy, postihující transport spermií, řadíme 

Youngův syndrom. U této choroby vzniká obstrukce epididymis, kterou 

způsobuje zahuštění obsahu. Spermiogram se projevuje azoospermií [1]. 

 

Získané poruchy transportu spermií 

Tyto poruchy vznikají později po narození. Obstrukce může být 

způsobená invazivním tumorem či zánětem z okolí, urogenitální infekcí 

nebo nechtěnou ligaturou při operaci hernie či varikokély [1,10]. Infekce, 

které postihují epididymis, vyvolává například Escherichia coli a 

Chlamydia trachomatis. Akutní i chronické infekce u mužů můžou vést 

k zjizvení tkáně a následkem toho k obstrukci vývodů [1]. K poruše 

transportu, důsledkem zjizvení tkáně, dochází u chronické prostatitidy 

Obstrukci epididymis způsobuje i genitální tuberkulóza [10]. 
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Funkční postižení transportu 

Aperistaltika vas deferens nebo retrográdní ejakulace mohou být 

vyvolány při poškození sympatických nervů například při operaci. 

Neuropatie u diabetiků může také způsobit retrográdní ejakulaci [1]. 

Transport spermií je narušen důsledkem poruchy funkce orgánu. I některé 

léky (metyldopa) mohou ovlivňovat sympatický nervový systém [1]. 

 

Defekty v maturaci spermií 

Na zrání spermií může mít vliv chronický zvýšený intratubulární 

tlak, který vzniká po vazektomii. Působí dysfunkci epididymis, jejímž 

následkem nedochází k správné maturaci a získání motility spermií [1]. 

Ve spermiogramu se nachází spermie s velmi nízkou motilitou [1]. 

 

Vrozený defekt bičíku 

Vrozený defekt bičíku může způsobit špatnou motilitu nebo 

imotilitu. Tento defekt se nachází u syndromu imotilních cílií a 

Kartagenerova syndromu [1]. Normální bičík spermie měří asi 50 μm 

na délku a jeho průměr je 0,4 až 0,5 μm [19]. Kolem axonémy, tzv. osy 

bičíku, je v hlavní části umístěno devět hladkých chord, které zde probíhají  

ze spojovacího oddílu. Hladké chordy jsou dvojité periferní mikrotubuly 

obklopené fibrózní pochvou, do nichž zasahují segmentované chordy [20]. 

Defekty mohou být způsobené absencí některé z těchto ultrastruktur [19]. 

Periferní mikrotubuly A nesou dyneinová raménka, při jejímž chybění 

vzniká imotilní spermie [19]. 

Infekce postihující motilitu a funkci spermií  

Některé infekce způsobují pokles kvality spermie. Ve spermiogramu 

nacházíme menší počet morfologicky normálních spermií, spermie se 

sníženou motilitou a sníženou koncentraci spermií [10]. Příčinou poruchy 
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motility je velká koncentrace gramnegativních bakterií například 

Escherichia coli. Méně často vyvolávají infekce Chlamydia trachomatis a 

Mycoplasma hominis [1]. 

 

Imunologické defekty 

Na spermie se mohou vázat ASA po úrazu, při kterém byla porušená 

bariéra mezi testis a krví, při infekci nebo operaci [1]. Jak už bylo zmíněno 

v odstavci u testů na protilátky, ASA se váží na spermie a dochází 

k shlukům spermií, u nichž je menší pohyblivost [2]. 
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EREKTILNÍ DYSFUNKCE 

Erektilní dysfunkce (ED) je sexuální porucha, projevující se 

nedostatečným, nespolehlivým ztopořením penisu nebo úplným chyběním, 

která trvá déle než 6 měsíců [14,15]. Toto benigní onemocnění postihuje 

fyzické i psychické zdraví muže [14]. Často bývá ED spojena s dalšími 

poruchami, málokdy se vyskytuje samostatně [13].  

 

Prevalence 

Prevalence ED se s věkem zvyšuje. Massachusettská studie 

o mužském stárnutí provedená v USA v 90.letech tento nárůst s věkem 

dokumentuje. ED se projevovala u 52 % náhodně vybraných mužů ve věku 

od 40 do 70 let. V jednotlivých věkových kategorií výskyt ED narůstal 

s věkem. V České republice byla provedena podobná studie. Střední a těžká 

ED byla zjištěna u 26%. Nejvíce postihovala muže starší 55 let [14,15]. 

Z etiologického hlediska prevalenci zvyšují rizikové faktory ED. 

Větší výskyt se nachází u mužů s chronickým onemocněním. Objevuje se 

u hypertenze, diabetes mellitus, dyslipidémie, deprese a srdečních 

onemocnění [14]. Také může vznikat u neurologických, hormonálních a 

vazivových poruch. Často se výskyt ED zvyšuje u mužů s aterosklerózou, 

skoro u poloviny případů je ateroskleróza příčinou ED [13,14]. Úrazy, 

operace nebo i farmakologické vlivy můžou způsobit nárůst prevalence 

[13,14]. Beta blokátory, levodopa, tricyklická antidepresiva, thiazidová 

diuretika a další léky způsobují ED [13]. 

  

Diagnostika 

Provádí se komplexní diagnostika zahrnující podrobnou anamnézu a 

klinické vyšetření [14]. Anamnéza zjišťuje rizikové faktory ED, zaměřuje 

se na predisponující onemocnění způsobující aterosklerózu. Zjišťují se také 
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užívané léky [14]. Důležité je i somatické vyšetření s důrazem na palpaci 

penisu a testes, prokázání neurologických a oběhových poruch [13]. 

Posuzují se celkový habitus, ochlupení a sekundární pohlavní znaky [14]. 

Po somatickém vyšetření se provádí laboratorní testy na zjištění 

glykémie, lipidémie a testosteronemie. Vyšetřují se i játra a hladiny 

močoviny, kreatininu, prolaktinu, T3 a T4 [1,13].  

K diagnóze ED se používají speciální  vyšetřovací metody. Jedná se 

o invazivní i neinvazivní metody, které se zabývají organickou etiologií. 

Mezi neinvazivní metody k vyšetření ED se řadí falopletysmografie, 

monitorace nočních penilních tumescencí (NPT) a stanovení 

penobrachiálního indexu. První dvě metody využívají nákladné přístroje 

[1,15].  

Falopletysmografie měří objemové změny penisu při zrakových a 

akustických erotických podnětech. Využívá změnu kapacity elektrického 

pole spirály po vložení penisu. Při vyšetřování NPT se používají  přístroje 

k měření větších objemů až po erekci. Fyziologicky k tumescencím dochází 

třikrát až pětkrát za noc. Penobrachiální index krevního tlaku porovnává 

tlak v tepnách penisu a v arteria brachialis. K měření se využívá 

dopplerovská ultrasonografie. U nižšího indexu se pravděpodobně jedná 

o cévní poruchu [1,15].  

Pro určení terapie se používá aplikace vazoaktivních látek injekcí 

(faloarteriografie) [1,14,15]. Látky vyvolají erekci. Tato metoda slouží 

k posouzení celkové kavernózní kompetence, vaskulogenních příčin ED. 

Pomocí rentgenu zjistíme průchodnost arterií [15].  Tuto  invazivní metodu 

provádí zkušený urolog nebo androlog [1,14,15]. 

K invazivním metodám patří také duplexní sonografie, pulzová 

dopplerovská flowmetrie, dynamická kavernózometrie a kavernózografie. 

První dvě metody měří průměr  tepen penisu před a po vyvolání erekce 

injekcí vazoaktivní látky [15].  
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Dynamická kavernózometrie zjišťuje potřebný přítok fyziologického 

roztoku k dosažení a udržení erekce, který se zavádí kanylou 

do kavernózního tělesa [1,15]. Stanovují se dvě hodnoty přítoku. Tzv. 

„induction flow“ udává hodnotu, kdy dochází po 60 s k plné erekci. Druhá 

hodnota „maintenance flow“ je hodnota přítoku potřebná k udržení erekce. 

Ke kvantifikaci kavernózní drenáže se používá index poměru první a druhé 

hodnoty [1]. 

Principem kavernózografie je rentgen venózního systému 

kavernózních těles během aplikace kontrastní látky do kavernózního tělesa. 

Metoda odhaluje poškozená místa [15]. 

 

Etiopatogeneze z organických příčin 

Organicky podmíněnou ED je třeba odlišit od funkční poruchy 

erektilní potence, u které se nenachází organická porucha. Mezi příčiny ED 

řadíme endokrinní poruchy, neurogenní faktory, vaskulární poruchy, 

kavernózní myopatii, toxické, lékové vlivy a diabetes mellitus [1,15]. 

Z endokrinních poruch může vyvolat ED hlavně deficit testosteronu. 

Nebylo dostatečně popsáno, jak testosteron  působí na erekci. Zřejmě 

ovlivňuje přenos nervových impulsů v CNS [1]. K ED dochází také 

u hyperprolaktinémie, vyvolané například prolaktinomem [1]. Snížením 

hladiny, pomocí bromocriptinu, dochází k zlepšení [15]. ED  také trpí muži 

s Cushingovým syndromem, Addisonovou chorobou a onemocněním štítné 

žlázy [1]. 

U neurogenních faktorů můžou mít na vzniku ED podíl různé 

mozkové a míšní léze [15]. Z mozkových chorob jsou to epilepsie, tumory, 

Parkinsonova a Alzheimerova nemoc nebo cerebrovaskulární příhody [1]. 

Nejčastější míšní léze, které můžou způsobit ED, jsou v části 

thorakolumbální a sakrální míchy, a  také se nachází u jejich nervových 

drah a nervů [15]. Může dojít k poranění míchy, vzniku tumoru, 
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roztroušené sklerózy, tabes dorsalis, herniace ploténky, a tím k porušení 

aferentního nebo eferentního nervového zásobení penisu [1]. Porucha ED 

vzniká někdy i po fraktuře pánevního kruhu s rupturou uretry nebo 

po iatrogenním poranění [1]. 

Vaskulogenní poruchy mohou být způsobeny anomálií, zúžením 

nebo úplným ucpáním cévy. Krev tak neproudí do kavernózních těles nebo 

naopak rychle odtéká pryč, nedochází tedy k erekci. Léze mohou být přímo 

v tepnách penisu, ale i výše v pánvi. Nejčastěji k nim dochází u 

aterosklerózy [15]. 

U kavernózní myopatie vzniká degenerace hladké svaloviny 

kavernózních těles. Nachází  se nejméně u 40 % pacientů s venózním 

rizikem [1]. 

Chronický alkoholismus, užívání heroinu nebo kouření cigaret 

působí také nepříznivě na erekci. Velké dávky alkoholu snižují potenci. 

Důsledkem nikotinu do penisu přitéká méně arteriální krve [15].  Na ED 

mají vliv i některé léky. Jsou to například anticholinergika, 

parasympatikolytika, estrogeny, antihypertenziva a psychofarmaka [15]. 

ED se také  nachází asi u 50 % mužů s diabetes mellitus, více u 

starších pacientů . Příčinou je zřejmě větší rozvoj aterosklerózy urychlený 

diabetem [15]. Diabetes pravděpodobně způsobuje v lumbální oblasti 

neuropatii autonomního nervového systému nebo angiopatické změny 

v kavernósním tělese [15]. 

Příčinami ED jsou i anomálie a záněty pohlavních orgánů. 

Hypospadie, fimóza či nedostatečně vyvinutý genitál mohou působit přímo 

i nepřímo na potenci muže. Při zánětu prostaty, uretry, epididymis, testes, 

semenných váčků nebo žaludu může při erekci vznikat bolest [15]. 
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ZÁVĚR 

Poruchy reprodukční funkce u muže mohou představovat menší 

potíže až po neplodnost muže. K jejich odstranění je nutné odhalit pravou 

příčinu poruchy. Nejvíce informací nám dává vyšetření ejakulátu. 

K posouzení stavu spermií dnes andrologické laboratoře používají drahé 

přístroje jako je CASA.  

Laboratorními testy, fyzikálním vyšetřením a poté některými 

speciálními vyšetřeními lze stanovit správnou diagnózu. Na základě toho 

můžeme pacienta cíleně léčit nebo případně odstranit poruchu chirurgicky, 

pokud to je možné. Při erektilní dysfunkci je potřeba odlišit organickou 

příčinu od psychické. Často však mají podíl na dysfunkci obě příčiny.  

Ve světě i u nás se stále více soukromých laboratoří orientuje na 

andrologii. Neplodných párů stále přibývá, vliv na to má především styl 

života, proto budoucnost těchto laboratoří je slibná. 
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PŘÍLOHA 

 
Normální hodnoty spermiogramu 

Celkový objem ejakulátu 2,0-6,0 ml 
pH 7,1-7,8 
koncentrace 20-200 miliónů/ml 
Motilita více než 40 % se stupněm min 2 
Morfologie více než 60 % normální morfologie 
Koncentrace Frc od 120 do 450 mg / dl 
 

Referenční hodnoty stanovovaných hormonů u dospělého muže 
Testosteron 10-35 nmol/l 
FSH 1-5 IU/l 
LH 1-6 IU/l 
PRL 2,50-17,0 μg/l 
PRGS 0,27-0,90 μg/l 
Estradiol 180 pmol/l (50,10 ng/l) 
Kortizol v 8 h 

v 16-20 h 
138-607 nmol/l 
55-415 nmol/l 

T4 volný 9,1-23,8 pmol/l  
ShBG 30-70 nmol/l 
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