HORMÓNY ASOCIOVANÉ S MUŽSKOU NEPLODNOSŤOU
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ÚVOD
Neplodnosť postihuje celosvetovo významný počet párov. Mužská neplodnosť podmieňuje neschopnosť počať u najmenej 20 % párov. Približne 25 % až 50 % infertilných mužov nemá
identifikovateľnú etiológiu ich infertility, čo predstavuje teda zásadný problém v liečbe [1]. Na mužskú plodnosť majú vplyv rôzne faktory, ako je zvyšujúci sa vek, strava, obezita, nadmerné
fajčenie a alkoholizmus. Endokrinné faktory tiež zohrávajú nevyhnutnú úlohu pri vývine a udržiavaní reprodukčných procesov. Bolo poukázané, že normálna mužská fertilita je výsledkom
zdravého vývinu mužských zárodočných buniek a normálnou spermatogenézou [2]. Ukázalo sa, že pohlavné hormóny, ako je luteinizačný hormón (LH), folikuly stimulujúci hormón (FSH),
testosterón (TEST) majú zásadnú úlohu pri spermatogenéze a dozrievaní spermií. Niekoľko populačných štúdií uvádza, že cirkulujúce hladiny pohlavných hormónov súvisia s koncentráciou,
pohyblivosťou alebo morfológiou spermií [3].

CIELE
Cieľom výskumu bolo pomocou biochemickej analýzy stanoviť hormonálny profil u probandov s
diagnostikovanou poruchou plodnosti a získané výsledky následne porovnať so súborom
zdravých jedincov. Výskum bol zameraný na vyhodnotenie hormonálneho profilu týchto
hormónov: luteinizačného (LH), folikulostimulačného (FSH) a testosterónu (TEST).

ANALYZOVANÝ SÚBOR
(n= 100)

Signifikantný rozdiel (*p < 0,05) predstavovala priemerná hodnota testosterónu v skupine
chorých jedincov 5,70 ± 1,72 ng/ml v porovnaní s priemernou hodnotou 5,04 ± 1,3 ng/ml u
zdravých jedincov.
Pri porovnaní oboch skupín priemerné hodnoty FSH nevykazovali žiaden štatistický
významný rozdiel. Priemerná hladina FSH u infertilných jedincov predstavovala 4,7 ± 2,66
ng/ml a 4,85 ± 1,80 ng/ml u kontrol.
V súbore infertilných probandov s ochorením bola priemerná hodnota LH 3,79 ± 1,38
mIU/ml, čím bola štatisticky významne nižšia (***p < 0,001), v porovnaní s kontrolami, kde
priemerná hodnota dosahovala 5,03 ± 1,66 mIU/ml.
Tabuľka 2 Porovnanie priemerných hodnôt hormonálnych pomerov v skupinách

Fertilní probandi
(n= 50)
57,3 ± 11,86

Infertilní probandi
(n= 50)
40 ± 7,09

Biochemické parametre

MATERIÁL A METODIKA
Odber biologického materiálu pozostával z odberu venóznej krvi štandardným postupom.
Odber bol uskutočnený do neutrálnych biochemických skúmaviek Vacutainer, ktoré sme použili
na prípravu krvného séra s limitovaným objemom 10 ml.
Krvné sérum bolo získané centrifugáciou pri 11000 rpm po dobu 15 minút.
Krvné sérum bolo použité na vykonanie biochemickej analýzy hormonálneho profilu pri
vybraných hormónoch, ktorá bola realizovaná pomocou biochemického analyzátora Cobas e
411 (ROCHE, Nemecko).
Biochemická analýza v prístroji prebiehala na princípe elektrochemického emitovania
elektrochemiluminiscencie ECL s automatizáciou reakcie imunotestu. Pri analýze boli použité
vybrané biochemické sady Elecsys FSH, Eleacsys LH, Elecsys Testoterone.
Údaje z biochemickej analýzy hormónov sme spracovali a porovnávali parametrickým
nepárovým t- testom. Vyhodnotenie sme realizovali metódou Studentovho-t testu.

VÝSLEDKY A DISKUSIA
Z krvného séra sme získali hladiny vybraných hormónov, vypočítali sme ich priemerné hodnoty
(tabuľka č.1) a následne analyzovali ich vzájomné pomery (tabuľka č.2).
Tabuľka 1 Štatistické porovnanie priemerných hodnôt hormonálneho profilu v skupinách

Biochemické parametre

Muži

Pacienti
(n = 50)

Kontrolný súbor
(n = 50)

p

Vek

40 ± 7,09

57,3 ± 11,86

NS

TEST/LH

1,82 ± 1,48

1,11 ± 0,46

**

FSH/LH

1,35 ± 0,76

1,03 ± 0,46

*

LH/TEST

0,73 ± 0,36

1,06 ± 0,43

***

LH/FSH

1,05 ± 0,84

1,16 ± 0,50

NS

V súbore infertilných jedincov priemerná hodnota TEST/LH bola 1,82 ± 1,48, čím bola
signifikantne vyššia (**p < 0,01) v porovnaní so zistenou hodnotou v skupine zdravých
jedincov, ktorá bola 1,11 ± 0,46
Priemerná hodnota pomeru FSH/LH v súbore infertilných probandov s ochorením bola 1,35 ±
0,76. V kontrolnom súbore bola nameraná priemerná hodnota 1,03±0,46, čo predstavuje
signifikantne nižšiu hodnotu (*p < 0,05) v porovnaní so zistenou hodnotou v skupine
pacientov.
Štatistický významný rozdiel (***p < 0,001) predstavovala priemerná hodnota LH/TEST v
skupine chorých jedincov 0,73 ± 0,36 v porovnaní s priemernou hodnotou 1,06 ± 0,43 ng/ml
u zdravých jedincov.
Priemerná hodnota pomeru LH/FSH nevykazovala žiaden štatistický významný rozdiel, pri
porovnaní oboch skupín. U pacientov predstavovala hodnotu 1,05 ± 0,84 a u kontrol 1,16 ±
0,50.

Muži

Pacienti
(n = 50)

Kontrolný súbor
(n = 50)

P

Vek

40 ±7,09

57,3 ± 11,86

NS

ZÁVER

TEST

5,70 ± 1,72

5,04 ± 1,3

*

FSH

4,7 ± 2,66

4,85 ± 1,80

NS

LH

3,79 ± 1,38

5,03 ± 1,66

***

Výskumom sme potvrdili, že v skupinách existuje štatisticky významný rozdiel v závislosti
medzi hladinou hormónov a neplodnosťou u mužov. Dospeli sme ku záveru, že nerovnováha
v hladinách hormónov ako LH, testosterón, FSH u mužov zvyšuje riziko infertility. Môžeme
povedať, že tieto parametre je možné použiť ako vhodné ukazovatele pri hodnotení
zdravotného stavu.
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