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Úvod 

 Porucha plodnosti trápí v dnešní době stále více párů toužících po dítěti. 

Statistické údaje se mírně rozcházejí, ale většinou uvádí, že problémy                     

s otěhotněním má každý 6. až 10. pár. 

 Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se za neplodný považuje 

každý pár, který nedosáhne koncepce po 2 letech nechráněných styků. Platí ale, 

že by pár měl vyhledat lékaře již po roce neúspěšného snažení, jelikož se 

vzrůstajícím věkem klesá možnost otěhotnění a donošení plodu. Výzkumy 

dokazují, že plodnost ženy začíná klesat již po 35. roce života a prudce se snižuje 

kolem 40. roku. 

 Příčin neplodnosti je mnoho a to jak u ženy, tak u muže. Ve 40 % bývá 

příčina neplodnosti na straně ženy, ve 40 % na straně muže a ve zbývajících 20 % 

je způsobena kombinací ženského a mužského faktoru nebo je příčina neznámá. 

 Po důkladném vyšetření páru a určení diagnózy je indikována terapie. 

Mezi nejvýznamnější metody léčby neplodnosti patří metody asistované 

reprodukce. Dalšími možnostmi je např. farmakologická, chirurgická a doplňková 

léčba. 

 Jako farmaceutický asistent se budu ve své praxi nejvíce setkávat 

s doplňkovou léčbou neplodnosti – a to hlavně vitamínovými preparáty, 

bylinnými výtažky a čaji.  

 Doplňková léčba může pomoci jen u lehčích forem poruch plodnosti. 

Např. pokud má muž snížený počet spermií (oligozoospermii), mohou mu pomoci 

např. vitamínové preparáty, suplementace minerálů, rostlinné výtažky. Ženě, 

které nedostatečně roste děložní sliznice, můžeme doporučit pití kontryhelového 

čaje. 

 Cílem mé práce bude seznámení s různými doplňkovými preparáty, jejich 

působením a použitím. V praktické části bych pomocí dotazníku chtěla zjistit, jaké 
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preparáty neplodné páry používají, zda pomohly k zlepšení stavu nebo dokonce 

k úspěšné koncepci a následnému donošení zdravého plodu. 
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1 Cíl absolventské práce 

Vypracovat přehled možností doplňkové léčby neplodnosti, zejména léčbu 

potravními doplňky. 

Popsat příčiny neplodnosti. 
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Seznam použitých zkratek 

AH   asistovaný hatching 

ART   asistovaná reprodukce 

ATP   adenosintrifosfát 

DDD   doporučená denní dávka 

ET   embryotransfer 

FSH   folikulostimulační hormon 

GnRH   gonadotropin-releasing hormon 

hCG   choriový gonadotropin (human chorionic gonadotropin) 

ICSI   intracytoplasmatická injekce spermie 

IUI   intrauterinní inseminace 

IVF   in vitro fertilizace 

KET    kryoembryotransfer (transfer rozmražených spermií) 

LH   luteinizační hormon 

MESA   mikrochirurgická aspirace spermií z nadvarlete 

MKN   Mezinárodní klasifikace nemocí 

OAT   oligoastenoteratozoospermie 

PCO   syndrom polycystických ovarií 

PGD   preimplantační genetická diagnostika 

TESA   testicular sperm aspiration 

TESE   testicular sperm extraction 

WHO   Světová zdravotnická organizace 

ZP   zdravotní pojišťovna(y) 
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2 Teoretická část 

2.1 Anatomie a fyziologie mužských pohlavních orgánů 

2.1.1 Anatomie mužských pohlavních orgánů 

 Mužské pohlavní orgány se skládají z vnitřních pohlavních orgánů, ke 

kterým patří varlata (testes), nadvarlata (epididymides), chámovody (ducti 

deferentes), měchýřkovité žlázy (glandulae vesikulosae), vypuzovací kanálky 

(ducti ejaculatorii), předstojná žláza (prostata), částečně močová trubice (uretra 

maskulina), a dále ze zevních pohlavních orgánů, k nimž patří šourek (skrotum), 

pyj (penis) s močovou trubicí (uretra maskulina). *ČIHÁK, 2002+ 

2.1.2 Fyziologie mužského reprodukčního systému 

 Reprodukční systém muže vytváří a vylučuje pohlavní hormony, 

produkuje pohlavní buňky a umožňuje pohlavní spojení. [TROJAN, 2003]  

2.1.2.1 Spermatogeneze 

 Zahájení spermatogeneze (tvorba primárních spermatocytů a meiotické 

dělení do profáze I.) není v embryonálním období ovlivněno pohlavními 

hormony.  K tomu dochází až později v průběhu puberty, kdy dojde k dokončení 

prvního a druhého meiotického dělení (vytvoření sekundárních spermatocytů a 

spermatid). Spermiogeneze již závisí na zvýšené hladině testosteronu a FSH. 

V dospělosti je tvorba spermií udržována pouze testosteronem. [TROJAN, 2003]  

Spermiogeneze je vývoj spermií probíhající ve stěně stočených kanálků 

varlete. Je to proces dozrávání a tvarových přeměn nediferenciovaných 

zárodečných buněk na tvarově a funkčně diferencované mužské pohlavní buňky 

schopné oplození. Zrání lidských spermií trvá asi 74 dní.  Výživu spermiím zajišťují 

Sertoliho buňky. K vývoji spermií je potřeba o několik stupňů nižší teplota, než je 

uvnitř lidského těla. *ČIHÁK, 2002+ 
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Konce semenotvorných kanálků končí v hlavě nadvarlete. Odtud jdou 

spermie k ocasu nadvarlete a do chámovodu. Při ejakulaci se spermie dostávají 

do ductus deferens a pak dále močovou trubicí ven z těla. [GANONG, 2005] 

2.1.2.2 Spermie 

 Zralá spermie je tvořena hlavičkou, krčkem a bičíkem. V hlavičce spermie 

je koncentrován genetický materiál (chromozómy). Spermie obsahují poloviční 

počet (haploidní) chromozomů – 22 somatických chromozomů a 1 pohlavní X 

nebo Y chromozóm. Vnější 2/3 hlavičky kryje váček zvaný akrosom, který 

obsahuje enzymy umožňující průnik skrze zona pellucida vajíčka. V krčku spermie 

se nacházejí mitochondrie, které vyváří energii (ATP) potřebnou ke kontrakci 

mikrotubulů lokalizovaných v celé délce bičíku a tím zajišťují jejich pohyb.  

Rychlost pohybu spermií se udává 1–4 mm/min a je závislá na prostředí (např. 

pH). [TROJAN, 2003] 

2.1.2.3 Ejakulát 

 Ejakulát je tekutina uvolněná během ejakulace. Ejakulát obsahuje 

spermie, sekrety semenných váčků, prostaty, Cowperových a uretrálních žláz. 

Průměrné množství ejakulátu je 2,5 – 5 ml po několika dnech sexuální 

abstinence. Fyziologicky se v 1 ml semene nachází přibližně 100 miliónů spermií. 

Pokud ejakulát obsahuje méně než 20 miliónů spermií, je muž považován za 

neplodného. [GANONG, 2005] 

2.2 Anatomie a fyziologie ženských pohlavních orgánů 

2.2.1 Anatomie ženských pohlavních orgánů 

 Ženské pohlavní orgány se skládají z vnitřních pohlavních orgánů, ke 

kterým patří vaječníky (ovaria), vejcovody (tubae uterinae), děloha (uterus), 

pochva (vagina), a ze zevních pohlavních orgánů, k nimž patří velké a malé stydké 

pysky (labia minora et labia majora pudendi), předsíň poševní (vestibulum 

vaginae), poštěváček (clitoris), stydký pahorek (mons pubis), předsíňové topořivé 
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tělísko (bulbus vestibuli) a vestibulární žláza (glandula vestibularis major). *ČIHÁK, 

2002] 

2.2.2 Fyziologie ženského reprodukčního systému 

Reprodukční systém ženy vytváří a vylučuje pohlavní hormony, produkuje 

pohlavní buňky, umožňuje pohlavní spojení a zajišťuje vývoj nového jedince. 

[TROJAN, 2003] 

2.2.2.1 Menstruační cyklus 

 Reprodukční systém ženy vykazuje cyklické změny, které jsou opakovanou 

přípravou k fertilizaci a těhotenství. 

 Za ideální délku cyklu se považuje 28 dnů, fyziologické rozmezí činí 24-36 

dnů od začátku jedné menstruační periody do začátku další. 

 Menstruační cyklus zahrnuje cyklus ovariální, děložní a vaginální. [ROB, 

MARTAN, CITTERBART, 2008] 

2.2.2.1.1 Ovariální cyklus 

Folikul je základní anatomická a funkční jednotka ovaria, která obsahuje 

oocyt. Největší počet folikulů (6-7 miliónů) je dosaženo během 20. - 24. týdne 

prenatálního vývoje ženy. Pak už jejich počet pouze klesá. V období puberty se 

počet primárních folikulů odhaduje na 300 000 - 400 000. Každý primární folikul 

obsahuje jedno nezralé vajíčko.  V průběhu plodného období ženy dozraje asi jen 

450 folikulů. Po klimakteriu dozrávání folikulů přestává, což je způsobeno 

vyhasnutím ovarií a nedostatečnou tvorbou pohlavních hormonů. [GANONG, 

2005] 

 Vajíčko (ovum) nese poloviční počet chromozomů - 22 somatických 

chromozomů a jeden pohlavní X chromozom. [TROJAN, 2003] 

 Správnou funkci a celkovou koordinaci ovariálního cyklu řídí osa 

hypotalamus – hypofýza – ovarium.  
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V první fázi ovariálního cyklu způsobuje FSH růst primárního folikulu        

a v něm vzrůstající produkci estrogenů. Poté se k FSH připojuje LH a spolu působí 

na receptory buněk předovulačního folikulu. Jeden z 6 – 12 rostoucích folikulů 

začne růst rychleji a vytvoří se tzv. Graafův folikul prominující k povrchu ovaria. 

 První fáze ovulačního cyklu (folikulární) trvá 12 – 14 dnů a to od 1. dne 

poslední menstruace do stádia ovulace. Vrchol druhé fáze (ovulační) je přibližně 

14. den cyklu, kdy praskne Graafův folikul a uvolněné vajíčko se dostává do 

vejcovodu a putuje dále do dělohy. 

  Třetí fáze (luteální) nastává po ovulaci, kdy se vytváří žluté tělísko (corpus 

luteum). Žluté tělísko produkuje estradiol a progesteron, hormony působící na 

sliznici dělohy (endometrium). Dále tlumivě působí na LH a FSH, což zabraňuje 

zrání dalšího folikulu. Do žlutého tělíska postupně prorůstají kapiláry, které se 

plní krví. 

 Pokud nedojde k oplození, žluté tělísko zaniká, vzniká tzv. corpus albicans, 

klesá produkce estrogenů a progesteronu, což vyvolá opětovné zvýšené 

vyplavování FSH z adenohypofýzy a je tak zahájen nový ovariální cyklus. [TROJAN, 

2003] 

2.2.2.1.2 Děložní cyklus - endometriální 

 Vlivem působení estrogenů a progesteronu dochází během 

menstruačního cyklu ke změnám endometria, ale pouze v jeho povrchové zóně - 

zona funkcionalis, zona basalis se nemění. 

1. fáze – proliferační: Začíná přibližně 5. den menstruačního cyklu. 

Dochází k proliferaci žlázek, cév, stromatu a povrchového epitelu. Výška 

endometria se pohybuje na konci této fáze v rozmezí 3 - 5 mm. 

2. fáze – sekreční: Začíná 15. den cyklu (po ovulaci). Uplatňuje se zde 

hlavně vliv progesteronu a estrogenů ze žlutého tělíska. Endometrium se mění 

z proliferovaného na sekreční. V buňkách se hromadí lecitin, lipidy, fosfatidy        

a cerebrosidy. Tuto přestavbu nazýváme jako predeciduální. Spirální arterioly 
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jsou široké a dosahují až k povrchu endometria. Výška endometria se pohybuje 

okolo 7 mm. [VACEK, 2006] 

3. fáze – ischemická: Snižuje se prokrvení děložní sliznice, dochází ke 

spasmu spirálních arterií zásobujících endometrium, vyvíjí se ischemická nekróza 

v pars funkcionalis endometria. 

4. fáze – menstruační: Nekrotická pars funkcionalis endometria se 

odlučuje a odchází s krví z dělohy jako menstruační krvácení. Tato fáze trvá 

přibližně 3 - 5 dní a žena při ní ztratí asi 1 ml krve na kg své váhy. Menstruační 

krev obsahuje fibrinolyzin, proto za normálních okolností nekoaguluje. Po 

skončení menstruace se celý cyklus opakuje. [TROJAN, 2003] 

2.2.2.1.3 Děložní cyklus - cervikální 

 Podle změn hladin estrogenů a gestagenů se mění tvar zevní branky a 

kvalita cervikálního hlenu. Ve folikulární fázi menstruačního cyklu je na povrchu 

děložního hrdla produkován hustý hlen. Při ovulaci je množství hlenu maximální a 

zevní branka děložního čípku se rozšiřuje. Hlen je řídký a tažný. V sekreční fázi se 

cervikální hlen opět zahušťuje a děložní hrdlo se zužuje. *TURKOVÁ, 2004+ 

2.3. Fyziologie reprodukce 

2.3.1 Oplodnění 

 Oplodnění je splynutí vajíčka a spermie, dochází k němu obvykle v 

ampulární části vejcovodu. 

 Po ejakulaci se do pochvy dostává přibližně 400 miliónů spermií.  

Abdominálního úseku ampuly vejcovodu dosáhne jen několik set spermií. Pohyb 

spermií ve vejcovodu, kde na ně působí sekret sliznice vejcovodu, je nezbytný pro 

tzv. kapacitaci spermií. V průběhu kapacitace spermií se uvolňují z jejich povrchu 

látky, které blokují aktivaci a předčasné vyloučení enzymů z akrosomálního 

váčku. Kapacitací získávají spermie plnou schopnost složitých interakcí 

s vajíčkem, odehrávajících se v průběhu fertilizace. [VACEK, 2006] Hlavním 
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enzymem je hyaluronidáza, která rozruší spojení mezi buňkami obklopujícími 

vajíčko. Spermie tak může proniknout k povrchové membráně vajíčka. 

 Po proniknutí spermií k vajíčku, obejmou mikroklky vajíčka hlavičku jedné 

spermie. Dojde k fúzi povrchové membrány vajíčka a povrchové membrány 

spermie. Tento děj tvá asi 30 minut. Je zamezeno pronikání dalších spermií 

k vajíčku. Během několika hodin vnikne do vajíčka celá spermie a začíná tvorba 

zygoty. 

 Takto vzniklý jedinec má již diploidní počet chromozomů, tj. 46 

chromozomů. Kombinace X chromozomu vajíčka s X nebo Y chromozomem 

spermie udává pohlaví nového jedince. [TROJAN, 2003] 

2.3.2 Nidace 

 K oplodnění fyziologicky dochází ve vejcovodu. Oplozené vajíčko se začne 

rýhovat, v průběhu cesty vejcovodem prodělá přeměnu z dvoubuněčné zygoty až 

do stádia mnohobuněčné moruly. Ve stádiu pozdní moruly vstupuje třetí den po 

oplození do dutiny děložní. Nyní, již ve stádiu blastocysty, zůstává volná 

blastocysta v dutině děložní asi dva dny a 6. -7. den následuje její implantace do 

sliznice děložní. Vlivem progesteronu ze žlutého tělíska je endometrium 

udržováno v sekreční fázi. Implantace je ukončena asi 12. den po ovulaci. 

[VACEK, 2006]  

2.4 Neplodnost 

Neplodnost (sterilita) je diagnóza páru. Světová zdravotnická organizace 

(WHO) popisuje neplodnost jako neschopnost otěhotnění po dvou letech 

nechráněných styků. Vyšetření a léčba neplodnosti se však zahajuje dříve, tedy již 

po jednom roce nechráněných styků.  

Primární sterilita se popisuje u ženy, která nikdy v minulosti nebyla 

těhotná.  Sekundární sterilita se popisuje u ženy, která již v minulosti těhotná 

byla a jejíž těhotenství bylo ukončené porodem, potratem nebo se jednalo           

o těhotenství ektopické. 
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Infertilita se popisuje jako neschopnost donosit těhotenství a porodit 

životaschopný plod.  

V dnešní době je v naší zemi 10 – 15 % nechtěně bezdětných párů. Ve     

40 % případů je porucha na straně ženy, v 40 % na straně muže a asi ve 20 % se 

na neplodnosti podílejí oba partneři stejnou měrou nebo příčina není známá.  

[DOHERTY, CLARK, 2006] 

2. 5 Příčiny neplodnosti muže a jejich léčba 

 Podle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN) má mužská neplodnost kód 

N46. Přesná příčina neplodnosti nelze zjistit až u 80 % neplodných mužů. 

 Mezi základní diagnostické postupy při mužské neplodnosti patří  

vyšetření spermiogramu. Po 3 - 5 denní sexuální abstinenci se vyšetří ejakulát 

získaný masturbací.  

 Hodnotí se jeho objem, koncentrace spermií v 1 ml, procento pohyblivých 

spermií, kvalita pohyblivosti, procento defektních spermií. Imunologické 

laboratoře mohou dále určovat protilátky proti spermiím v seminální plasmě a 

aktivitu intraakrosomálních enzymů.  

Podle WHO je za normospermii považováno: 

Objem > 2 ml 

pH 7,2 – 8,0 

Koncentrace spermií > 20 mil./ml 

Celkový počet spermií > 40 mil./ml 

Pohyblivost > 50 % s progresivním pohybem 

Morfologie > 50 % normálních forem 

Vitalita spermií > 50 % živých 

Počet bílých krvinek < 1 mil. 

 

Rozlišují se následující poruchy tvorby spermií: azoospermie je 

nepřítomnost spermií v ejakulátu, oligozoospermie je snížený počet spermií 
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v ejakulátu, astenozoospermie je menší pohyblivost spermií, teratozoospermie 

znamená vrozené defekty spermií. Často však dochází ke kombinaci těchto 

poruch, např. oligoastenoteratozoospermie. [DOHERTY, CLARK, 2006] 

2.5.1 Porucha pohlavní aktivity 

 Neúspěšné pokusy o pohlavní styk - impotentia coeundi - mohou být 

následkem některých vývojových vad, neurologických či metabolických 

onemocnění. Pokud je tato porucha spojena i s poruchou spermatogeneze, jedná 

se o impotentia generandi. 

 Tato onemocnění se musí řešit ve spolupráci s odborníky v oblasti 

sexuologie, genetiky, neurologie, urologie, psychologie, gynekologie                       

a dermatovenerologie. [ULČOVÁ-GALLOVÁ, 2006] 

2.5.2 Poškození vývodného systému 

Ve varlatech se normálně spermie tvoří, ale v důsledku neprůchodnosti 

vývodných kanálků neodchází z organismu. Neprůchodnost vývodných cest 

může být vrozená, ale k jejich poškození může dojít i během života, např. po 

operaci tříselné kýly či úrazu. Toto postižení se řeší operačně. Pokud je ale 

operace neúspěšná, mohou být spermie pro IVF a ICSI získány z varlete (TESA) či 

nadvarlete (MESA).  

Vasektomie je provedení operace na vlastní žádost pacienta, při které se 

přeruší vývodní systém, přes který prochází spermie. Slouží tedy jako 

antikoncepční metoda. Operačně lze oba konce vývodů znovu spojit. Tyto 

operace bývají v 90 % úspěšné a v ejakulátu se opět objeví spermie. [DOHERTY, 

CLARK, 2006] 

2.5.3 Neschopnost ejakulace a retrográdní ejakulace 

 Porucha ejakulace se často vyskytuje u mužů, kteří utrpěli úraz míchy.     

U mužů s poruchou ejakulace může být výron semene vyvolán uměle pomocí 

stimulace penisu vibrátorem nebo elektrostimulací. Takto získané sperma se 

může dále použít k inseminaci nebo IVF+ET s ICSI. 
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Při retrográdní (zpětné) ejakulaci je semeno při orgasmu vstříknuto do 

močového měchýře. Prokazuje se vyšetřením moči po proběhlé ejakulaci. Toto 

postižení se projevuje u mužů, kteří prodělali poranění páteře nebo operaci 

prostaty, dále u mužů s roztroušenou sklerózou, cukrovkou nebo užívající určité 

léky (např. antihypertenziva). K léčbě tohoto stavu se používá pseudoefedrin, 

který zvyšuje svalové napětí krčku močového měchýře. Pokud léčba není 

úspěšná, lze oddělit spermie od moči v laboratoři. Takto získané spermie lze dále 

využít k inseminaci. [DOHERTY, CLARK, 2006] 

2.5.4 Dědičné a vrozené poruchy 

 Až 1 % mužů se rodí s nesestouplým varletem. Varle je tedy místo 

v šourku umístěno v dutině břišní či uvízlo v průběhu sestupu. Do dvou let 

chlapce se doporučuje operačně provést stažení varlete do šourku. Retence 

varlete jednoznačně neznamená neplodnost, ale je jejím rizikovým faktorem. 

 S chybějícím chámovodem se rodí asi 1 % mužů. Tito muži bývají často 

nositeli genu pro cystickou fibrózu, proto by měli být před začátkem léčby 

geneticky vyšetřeni, aby nepřenášeli postižený gen do dalších generací.  

 Dědičně může být ovlivněn i počet spermií. Muži s oligozoospermií mají 

vyšší riziko přítomnosti abnormálního chromozomu Y. Tato porucha může být 

dále přenesena na mužského potomka. 

 Klineferterův syndrom je genetická porucha, kdy je přítomen navíc jeden 

chromozom X (genotyp XXY). Muž má malá varlata a může mít zvětšená prsa. 

 Syndrom Sertoliho buněk je vzácné onemocnění, kdy v průběhu fetálního 

vývoje nedojde k vývoji Leydigových buněk produkujících spermie. Tento stav 

může nastat i po ozáření nebo chemoterapii, kdy se zničí buňky produkující 

spermie. [DOHERTY, CLARK, 2006] 
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2.5.5 Hormonální poruchy 

 Hypogonadotropní hypogonadismus je stav způsobený nízkými 

hladinami hormonů FSH a LH. Tyto hormony jsou důležité pro tvorbu 

testosteronu, který má dále vliv na tvorbu spermií. [DOHERTY, CLARK, 2006] 

2.5.6 Imunologické poruchy 

 Muž si může tvořit protilátky proti vlastním spermiím. Léčba pomocí 

kortikosteroidů pomáhá potlačit imunitní systém a snížit tvorbu protilátek. 

Kortikoidy je však nutno podávat minimálně měsíc a úspěšnost léčby není příliš 

vysoká. Úspěšnější je inseminace, kdy se obejde průchod spermií cervikálním 

hlenem. Nejefektivnější je však léčba IVF s ICSI. 

2.5.7 Infekce 

 Infekce mohou ovlivňovat tvorbu a pohyblivost spermií a také mohou 

vést ke vzniku jizevnaté tkáně a blokovat tak kanálky, kterými prochází spermie. 

Mezi tyto infekce se řadí např. příušnice, zánět močového měchýře, zánětlivé 

onemocnění močové trubice, zánět varlete, zánět nadvarlete a zánět prostaty.  

Častou příčinou mužské neplodnosti jsou pohlavně přenosné choroby, 

jako např. chlamydiové infekce, které vedou ke zjizvení močové trubice a tím 

ke znemožnění prostupu semene. [DOHERTY, CLARK, 2006] 

2.5.8 Varikokéla 

 Varikokéla je zbytnění žilních pletenců v okolí varlete. Nemusí být vždy 

příčinou neplodnosti, ale většinou bývá příčinou zhoršeného spermiogramu. Lze 

ji odstranit chirurgicky. *ŘEŽÁBEK, 2002+ 

2.5.9 Léky 

 Užívání některých léků narušuje hladiny hormonů, které mají vztah 

k tvorbě spermií. Jsou to např. antihypertenziva (blokátory kalciových kanálů, 

spironolacton), antibiotika (nitrofurantoin, erytromycin, gentamycin), léky 
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užívané při léčbě nádorových onemocnění, lupénky a artritidy (metotrexát), léky 

na léčbu dny (allopurinol, kolchicin). [DOHERTY, CLARK, 2006] 

2.5.10 Sociální vlivy 

 Kouření negativně ovlivňuje plodnost. Spermie kuřáků mají častěji 

neobvyklý tvar a nesou genetické poruchy. 

 Zvýšená konzumace alkoholu snižuje plodnost. Kouření marihuany 

negativně ovlivňuje plodnost poklesem hladiny LH a omezením tvorby 

testosteronu. Přípravky podporující růst svalové hmoty také vedou k poklesu LH 

a testosteronu, dokonce i ke zmenšení varlat. 

 Vysoké teploty ve vířivkách, v saunách a v horké vaně negativně ovlivňují 

mužskou plodnost.  

 Stres negativně ovlivňuje hladiny hormonu LH. To vede ke snížení počtu 

spermií nebo poruše jejich funkce. [DOHERTY, CLARK, 2006] 

2.6 Příčiny neplodnosti ženy a jejich léčba 

 Podle MKN má ženská neplodnost kód N97 a je rozdělena do několika 

podskupin: N970 – ženská neplodnost spojená s anovulací, N971 – ženská 

neplodnost tubárního původu, N972 – ženská neplodnost děložního původu, 

N973 – ženská neplodnost cervikálního původu, N974 – ženská neplodnost 

spojená s mužskými faktory, N978 – ženská neplodnost jiného původu, N979 – 

ženská neplodnost (nespecifikováno). *ŘEŽÁBEK, 2008+ 

2.6.1 Genetické příčiny 

Mezi genetické vady spojené s neplodností patří např. Turnerův syndrom, 

hermafroditismus, ženský pseudohermafroditismus, adrenogenitální syndrom, 

vrozené vady rodidel, vrozené vady metabolismu, zejména hormonálního. 

 Většinou platí, že pokud má žena vyvinutou dělohu, otěhotnět může, 

např. může podstoupit IVF+ET s darováním oocytů. *KŘENKOVÁ, 2000+ 
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2.6.2 Anatomické příčiny 

 Neprůchodnost vejcovodů a srůsty (ve vejcovodech, děložní srůsty) jsou 

často důsledkem prodělaných zánětlivých onemocnění (např. zánětu slepého 

střeva nebo chlamydiové infekce) nebo po operačních výkonech provedených 

v dutině břišní, pánevní a děložní. Tyto problémy mohou být řešeny 

laparoskopicky. Pokud k otěhotnění dále nedojde, může pár podstoupit některou 

z metod asistované reprodukce.  

 K poškození vejcovodů dochází např. po ektopickém těhotenství. Takto 

postižený vejcovod je v průběhu operace odstraněn, což komplikuje případné 

další otěhotnění. 

 Děložní myomy jsou nezhoubné nádory děložní svaloviny. Mohou 

prominovat do dutiny děložní, a tak možnou příčinou neplodnosti. Myomy se 

odstraňují chirurgicky. Pokud to není možné, ženě se farmakologicky zablokuje 

cyklus na 3 - 6 měsíců a tím se zmenší velikost myomů.  

 Polypy jsou malé útvary, které rostou uvnitř dělohy a znemožňují 

uhnízdění oplozeného vajíčka.  

Problémy s uhnízděním oplozeného vajíčka mají často i ženy, které 

podstoupily interrupci, při které byla odstraněna z dělohy veškerá sliznice včetně 

té základní (zona basalis), z níž se sama sliznice cyklicky obnovuje. Děložní dutina 

je vyplněná srůsty a blastocysta se nemá kde uchytit. *KŘENKOVÁ, 2000+ 

2.6.3 Hormonální příčiny 

 K ovulaci, oplodnění a těhotenství je  nezbytná správná a vyvážená hladina 

hormonů, jejichž hladiny stoupají a klesají v průběhu menstruačního cyklu. Mezi 

hlavní ženské hormony patří FSH, LH, GnRH, estrogen a progesteron. [DOHERTY, 

CLARK, 2006] 

Hlavním regulačním systémem ženské reprodukce je osa hypotalamus-

hypofýza-ovaria. Můžeme zde tedy objevit nejvíce příčin neplodnosti 
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hormonálního původu. Dalšími endokrinními orgány podílejícími se velkou měrou 

na příčinách neplodnosti je štítná žláza a nadledviny. *KŘENKOVÁ, 2000+ 

 Prolaktin je hormon, který podporuje tvorbu mateřského mléka. Pokud je 

však jeho hladina zvýšená, narušuje ovulaci, způsobuje problémy v luteální fázi 

menstruačního cyklu a může mít za následek poruchu uhnízdění oplozeného 

vajíčka. Léčba hyperprolaktinemie je farmakologická - agonisty dopaminu. 

[DOHERTY, CLARK, 2006] 

U štítné žlázy plodnost negativně ovlivňuje její snížená funkce 

(hypotyreóza) i zvýšená funkce (hypertyreóza). Změny hladin tyroxinu                    

a trijodthyroninu mohou být příčinou nepravidelného menstruačního cyklu          

a tedy i poruch plodnosti. Léčbu provádí gynekolog společně s endokrinologem. 

*KŘENKOVÁ, 2000] 

 Při syndromu polycystických ovarií jsou ovaria vyplněna malými cystami 

a je porušeno dozrávání vajíčka. Mezi příznaky této nemoci patří nepravidelný či 

chybějící menstruační cyklus, neplodnost, ženy mají často menší prsa, zvýšené 

ochlupení mužského typu, trpí obezitou a poruchou inzulínové rezistence. Léčba 

je farmakologická (léky vyvolávající ovulaci, léky ovlivňující inzulínovou rezistenci) 

a doplňková pomocí diety a cvičení. [DOHERTY, CLARK, 2006] 

 K fyziologickému selhání vaječníků u žen (klimakterium) dochází mezi 40-

50 rokem života. Předčasné selhání vaječníků může být vrozené nebo jako 

následek ozáření v podbřišku či jiné onkologické léčby. Tento stav je neléčitelný, 

žena může dosáhnout těhotenství pouze za pomoci ART s darovanými vajíčky. 

*ŘEŽÁBEK, 2002] 

2.6.4 Imunologické příčiny 

 V organismu se mohou tvořit protilátky proti spermiím, proti vajíčku nebo 

proti trofoblastu.  

 Protilátky proti spermiím se zjišťují postkoitálním testem. Ženě se po 

pohlavním styku odebere z děložního hrdla hlen a natře se na podložní sklíčko. 
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Pod mikroskopem se sleduje pohyblivost spermií. Pokud jsou v náběru pouze 

nepohyblivé spermie, v hlenu děložního hrdla jsou protilátky proti spermiím. 

 Léčba spočívá v omezení aktivity imunitního systému. V nízkých dávkách 

se podávají kortikoidy, pohlavní styk se doporučuje pouze s kondomem, aby 

nedocházelo k další imunizaci. 

Endometrióza je nezhoubné onemocnění. Je to stav, kdy se děložní 

sliznice vyskytuje mimo dutinu dělohy (nejčastěji na vejcovodech a vaječnících, 

dále na střevě nebo močovém měchýři). Tato sliznice prochází stejnými 

cyklickými změnami jako uvnitř dělohy, ale odloučená krev nemá kam odcházet. 

Kolem těchto ložisek se tvoří cysty, které praskají a tvoří se jizvy a srůsty v malé 

pánvi. Vše doprovází silné bolesti a případná neplodnost. Endometrióza postihuje 

přibližně 40 - 60 % neplodných žen. Léčba začíná umělou zástavou cyklu, 

většinou na dobu 6 měsíců, poté se ložiska laparoskopicky vypálí. Pokud nedojde 

k přirozenému početí, je indikována ART. 

2.6.5 Psychogenní příčiny 

Psychogenní faktor se účastní až 5 % příčin neplodnosti. Zahrnuje např. 

konfliktní situace v rodině nebo v zaměstnání, nenaplnění touhy po dítěti, atd. 

U neplodných žen je vaginismus a anorgasmie častější, ale nemusí být 

samotnou příčinou. Léčba spočívá v psychoterapii. [ROB, MARTAN, CITTERBART, 

2008] 

Při vaginismu nedochází k pohlavnímu styku kvůli křečovitému stažení 

svalstva okolo vchodu poševního, které brání zavedení penisu do pochvy. Pomoci 

může psychoterapie nebo inseminace spermiemi partnera. *ŘEŽÁBEK, 2008+ 

2.6.6. Idiopatická neplodnost 

 Pokud se po prodělání všech vyšetření nenajde žádná příčina, mluví se 

idiopatické neplodnosti.  
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2.6.7 Sociální vlivy 

V dnešní době se většina partnerských párů rozhodne mít dítě až 

v pozdějším věku, tedy až v době, kdy partneři dosáhnou určité úrovně 

v zaměstnání a dopracují se k finanční stabilitě. 

Díky antikoncepci může žena plánovat své těhotenství na pozdější dobu. 

Odkladem se však šance na otěhotnění snižuje. V 35 letech má žena poloviční 

šanci na otěhotnění než před třicítkou, v 38 letech možnosti otěhotnění klesají na 

čtvrtinu. *MÁRA, 2010+ 

 Obezita má přímý vliv na plodnost a je i rizikovým faktorem u žen, kterým 

se otěhotnět podaří. Problémy s plodností mají také ženy, které mají extrémní 

energetický výdej (baletky, sportovkyně), ženy extrémně hubené nebo ženy 

s poruchou přijmu potravy. Důvodem je to, že žena musí mít v těle určité 

množství tuku, aby došlo k ovulaci. Tuk funguje jako přenašeč příslušných 

hormonů. *MÁRA, 2010+ 

 Na sníženou plodnost nebo neplodnost ženy působí i počet a rizikovost 

mužů, s kterými měla žena během života pohlavní styk. Pohlavní choroby totiž 

mohou způsobit např. neprůchodnost vejcovodů. *MÁRA, 2010+ 

Kouření zvyšuje riziko ektopického těhotenství a snižuje plodnost ženy 

ovlivněním hormonálních hladin a znesnadněním uhnízdění oplodněného vajíčka. 

Kouření také urychluje nástup klimakteria. 

I občasné popíjení alkoholu snižuje šance na otěhotnění o 50 %. Alkohol 

přímo zasahuje do ovulace a transportu vajíčka 

Chronický stres ovlivňuje hladiny hormonů a tím narušuje ovulaci. Akutní 

stres může způsobit anovulaci a ztrátu menstruačního cyklu. Sama neplodnost je 

velká psychická zátěž. 

2.7 Podíl oxidačního stresu na poruchách plodnosti 

 Nadměrná tvorba kyslíkových radikálů může být způsobena zvýšenou 

zátěží organismu, kouřením, škodlivými látkami v životním prostředí, záněty. 
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 Lidské zárodečné buňky, tedy spermie a vajíčka, nesou genetickou 

informaci v chromatinu jádra DNA. Volné kyslíkové radikály poškozují 

povrchovou membránu, strukturu chromatinu a způsobují zlomy v DNA. Takto 

poškozené buňky jen těžko vytváří kvalitní embryo. 

 Antioxidační látky jsou schopné vázat se na kyslíkové radikály. Mezi 

nejznámější antioxidační látky patří vitamín A, provitamín A – beta karoten, 

vitamín E, vitamín C, vitamín B6, selen, zinek, koenzym Q10. 

 Hlavním zdrojem těchto látek je pestrá strava s dostatkem ovoce               

a zeleniny. Pokud je v potravě antioxidačních látek nedostatek, lze je nahradit 

potravinovými doplňky. [www.praktickelekarenstvi.cz, 4] 

2.8 Metody asistované reprodukce 

 Pod pojem asistovaná reprodukce se řadí metody, při kterých se gamety 

hodnotí a zpracovávají mimo organismus, které se pak do těla transferují zpět 

nebo dojde k oplodnění „in vitro“ a do těla je přeneseno emryo. 

 K metodám asistované reprodukce (ART) se přistupuje tehdy, když se 

vyčerpají jiné klasickou léčbou ovlivnitelné příčiny neplodnosti. [KUDELA, 2008] 

2.8.1 Inseminace (IUI) 

 Inseminace je technicky nejjednodušší metoda. Podmínkou úspěchu léčby 

je ovulace. Pokud žena neovuluje nebo pokud je potřeba zvýšit pravděpodobnost 

otěhotnění, provádí se stimulace ovulace antiestrogeny nebo gonadotropiny. 

 IUI lze použít v případě lehké oligozoospermie, astenozoospermie nebo    

u imunologického faktoru sterility. Spermie se upraví a koncentrát spermií se 

aplikuje jemným katetrem transcervikálně do děložní dutiny. 

 U geneticky podmíněné poruch mužské plodnosti se IUI řeší spermatem 

dárce. Dárci jsou pečlivě vybíráni a vyšetřeni, aby nedošlo k přenosu genetických 

poruch. Spermie se po odběru kryokonzervují a čeká se 6 měsíců, poté se 

opakovaně otestují na sexuálně přenosné choroby (hepatitidy typu B a C, HIV, 

syfilis). [KUDELA, 2008] 
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2.8.2 In vitro fertilizace (IVF) a embryotransfer (ET) 

 IVF přichází na řadu, pokud IUI nevede k otěhotnění nebo jsou poruchy 

plodnosti těžší. Příprava na IVF je složitější a je rozdělena do následujících fází. 

 První fáze je stimulace růstu folikulů v ováriích. Ke kontrolované ovariální 

hyperstimulaci se užívají gonadotropiny, dnes hlavně FSH rekombinantního 

původu v kombinaci s GnRH-analogy. Působením GnRH-analog je na čas 

zastavena tvorba endogenních gonadotropinů a tím je zabráněno předčasnému 

vzestupu LH. Nově se spolu s gonadotropiny užívají GnRH-antagonisté, kteří 

zabraňují předčasnému vzestupu LH. 

 V průběhu stimulace se monitoruje růst folikulů pravidelným 

ultrazvukovým vyšetřením a sledováním hladin estrogenů. Cílem kontrolované 

stimulace ovarií je růst 7-12 folikulů. Pokud dosáhne dominantní folikul průměru 

20 mm, podá se hCG, čímž se indukuje dozrání oocytů. Za 34-36 hodin po injekci 

hCG se provádí transvaginální odběr folikulární tekutiny s vajíčkem.  

Po preinkubaci v kultivačním boxu provádí embryolog inseminaci 

kapacitovanými spermiemi. První známky oplození lze sledovat asi 20 hod po 

inseminaci. Za 40-48 hod po inseminaci dochází k dalšímu buněčnému dělení a 

vývoji embrya. 

 Embrya se kultivují 3 - 5 dní a pak se katetrem provede transcervikální 

embryotransfer do děložní dutiny. Nejčastěji se přenáší dvě embrya, aby se 

zvýšila pravděpodobnost otěhotnění a zároveň se zabránilo vícečetnému 

těhotenství. Zbylá embrya je mohou kryokonzervovat a po rozmražení použít 

v dalším cyklu. 

 Mezi nejzávažnější rizika IVF+ET patří krvácení po punkci, ovariální 

hyperstimulační syndrom a vícečetná těhotenství. 

Pokud není šance na otěhotnění z vlastních gamet, je možnost darování 

spermií a oocytů. [KUDELA, 2008] 
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2.8.3 Další metody asistované reprodukce 

ICSI (intracytoplasmatic sperm injection) mikromanipulační technika 

používaná při IVF+ET. Pomocí mikromanipulárotu se provede vpich jedné 

spermie do cytoplasmy oocytu. Tato technika se používá při mužském faktoru 

sterility. 

AH (asistovaný hatching) je mikromanipulační výkon, při kterém se 

provádí naříznutí zóny pellucidy. Díky tomu může embryo snáze expandovat        

a dále růst. 

MESA (microchirugical epididymal sperm aspiration), TESE (testicular 

sperm extraction) jsou chirurgické metody, kdy se získávají spermie z nadvarlete 

nebo varlete. [KUDELA, 2008] 

PGD je preimplantační genetická diagnostika. Z osmibuněčného embrya 

lze pomocí mikromanipulátoru vyjmout jednu nebo dvě buňky a použít je 

k analýze DNA. PGD se provádí u párů, kteří mají vysoké riziko narození 

postiženého dítěte. [ROB, MARTAN, CITTERBART, 2008] 

2.8.4 Pravděpodobnost otěhotnění po asistované reprodukci 

 V přirozeném cyklu je pravděpodobnost otěhotnění průměrně jen 16 % 

na jednu ovulaci. Pravděpodobnost závisí na věku ženy (s přibývajícím věkem 

klesá možnost otěhotnět). Plodnost ženy začíná klesat již po 35. roce života          

a prudce se snižuje kolem 40 let. Po 45. roce je otěhotnění výjimečné, 

v menopauze nemožné. 

 Úspěšnost inseminace se udává 12 - 16 % na jeden cyklus. 

 Při IVF mají embrya vyšší naději, že povedou k těhotenství, protože již při 

kultivaci in vitro se k embyotransferu vybírají jen ta embrya, která se dobře vyvíjí. 

U žen do 35 let je pravděpodobnost implantace jednoho embrya 30 - 35 %. 

Většinou se transferují dvě embrya a tím se naděje na otěhotnění zvyšuje. 

Pravděpodobnost otěhotnění při transferu dvou embryí je 40 - 50 %. [ROB, 

MARTAN, CITTERBART, 2008] 
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2.8.5 Platba pojišťoven 

 Podle zákona č. 48/1997 Sb. jsou výkony spojené s asistovanou 

reprodukcí hrazeny z veřejného zdravotnictví ženám s neprůchodnými vejcovody 

ve věku od 18 do 39 let + 364 dní a ostatním ženám ve věku od 22 do 39 let + 364 

dní. 

 Zdravotní pojišťovny (ZP) proplácí za život 3 IVF cykly s přenosem embryí. 

Čtvrtý cyklus je hrazen pouze tehdy, pokud alespoň v jednom z předchozích cyklů 

nedošlo k přenosu embryí. Pokud už v předchozích třech cyklech k přenosu 

embryí došlo, přispívají ZP ve 4. IVF cyklu pouze na stimulaci. 

 V úhradě ZP jsou zahrnuty: odběry krve, laboratorní vyšetření, 

anesteziologická péče, odběr oocytů, kultivace embryí a jejich transfer. 

 Léky na ovariální stimulaci mohou být buď plně hrazeny pojišťovnou 

(přípravky jsou získávány z moči žen v menopauze, např. Fostimon, Menopur, 

Merional) nebo si na ně pacientka částečně připlácí (rekombinantní přípravky, 

např. Gonal Pen, Puregon Pen) 

 ZP nejsou hrazeny nadstandardní lékařské postupy, mezi které se řadí 

např. ICSI, AH, PGD, prodloužená kultivace, kryokonzervace spermií, 

kryokonzervace embryí a transfer zmražených embryí (KET). 

 Pár podstupující IVF doplácí za jeden hrazený pokus v průměru 10000 - 

30000 Kč, cena závisí na druhu nehrazených postupů a na cenách konkrétního 

centra asistované reprodukce. 

 Výkony spojené s IUI proplácí ZP šestkrát ročně. [www.vzp.cz, 5] 

2.9 Doplňková léčba neplodnosti pro muže 

 Léčba potravními doplňky se doporučuje mužům, kteří mají sníženou 

kvalitu spermií a u nichž příčina neplodnosti nelze odstranit chirurgicky, 

farmakologicky nebo je příčina neznámá. 
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 Minimální doba léčby je 3 měsíce, poté se doporučuje provést kontrolní 

spermiogram.  

 S doplňkovou léčbou by měla souviset i změna životního stylu, 

životosprávy a eliminace užívání návykových látek (kouření, alkohol). 

2.9.1 Vitamíny 

Vitamín E se označuje jako „vitamín plodnosti“. Jeho chemický název 

tokoferol v doslovném překladu znamená „to, co přináší plodnost, co podporuje 

zrození“.  

Vitamín E je antioxidant, posiluje činnost pohlavních orgánů, vyrovnává 

tvorbu hormonů, má pozitivní vliv na pohyblivost a počet spermií a zlepšuje 

sexuální výkonnost. *MANDŽUKOVÁ, 2005+ 

Doporučená denní dávka (DDD) je 200 mg a lze ji užívat dlouhodobě. Při 

zvýšené dávce 400 mg denně je po 2 měsících užívání nutná 1 - 2 měsíční 

přestávka. [AISLP k datu 22. 4. 2011] 

 Vitamín A patří mezi antioxidanty, ovlivňuje produkci mužských 

pohlavních hormonů a zvyšuje množství spermatu. *MANDŽUKOVÁ, 2005+ 

Nejlépe je přijímat vitamín A ve formě provitamínu A - β-karotenu. 

Syntetický vitamín A je ve vysokých dávkách toxický. [MINDEL, 1999] 

Vitamíny skupiny B jsou nezbytné pro proces buněčného dělení, jejich 

nedostatek může způsobit snížený počet spermií a jejich sníženou pohyblivost. 

Na tvorbě spermií se podílí především vitamín B8 – cholin a vitamín B9 – inositol. 

Vitamín B5 – k. pantotenová udržuje správnou produkci pohlavních hormonů. 

*MANDŽUKOVÁ, 2005+ 

Vitamín C patří mezi antioxidanty. Je nutný pro tvorbu spermií, zvyšuje 

jejich pohyblivost a brání shlukování. [BALCH, 1998] 
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2.9.2 Minerály 

Selen patří mezi antioxidanty, má příznivý účinek na produkci spermií a 

jejich pohyblivost, podporuje potenci. *MANDŽUKOVÁ, 2005+ 

Zinek zvyšuje tvorbu testosteronu a tím i množství a pohyblivost spermií.  

Je potřebný pro růst pohlavních orgánů, podporuje sexuální touhu. 

*MANDŽUKOVÁ, 2005+ 

 Hořčík, mangan, molybden mají pozitivní vliv na potenci. *MANDŽUKOVÁ, 

2005] 

2.9.3 Ostatní 

Omega 3 a 9 nenasycené mastné kyseliny pomáhají udržovat zdravé 

spermie i reprodukční tkáň, jsou důležité pro fyziologickou funkci žláz. [BALCH, 

1998] 

 Karnitin pomáhá při tvorbě a zrání spermií, zvyšuje pohyblivost a tím 

zlepšuje schopnost spermií oplodnit vajíčko. *FOŘT, 2004+ 

 Arginin zvyšuje sexuální touhu, počet a pohyblivost spermií. Tvoří až 80 % 

spermatu. Ideální je v kombinaci a karnitinem. *MANDŽUKOVÁ, 2005+ 

 Ornitin, glutamin a fenylalanin zvyšují sexuální touhu, používají se při 

léčbě impotence. *MANDŽUKOVÁ, 2005+ 

Koenzym Q10 patří mezi antioxidanty, zvyšuje produkci a pohyblivost 

spermií. [www.q10.cz, 6] 

2.9.4 Fytoterapie 

 Řeřicha peruánská – Maca (Brassicaceae) zvyšuje plodnost, zlepšuje 

potenci, zvyšuje libido. [JANČA, ZENTRICH, 2009] 

 Kotvičník zemní – Tribulus terrestris (Zygophyllaceae) je také označován 

jako „rostlinná viagra“ nebo „bulharská rostlinná viagra“. Kotvičník zvyšuje 

potenci, zlepšuje erekci, aktivuje spermatogenezi a zvyšuje hladinu testosteronu. 

[ZENTRICH, 2001] 
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 Všehoj léčivý neboli žen-šen – Panax ginseng (Araliaceae) zvyšuje tvorbu 

testosteronu a tím i tvorbu spermií, vyrovnává hormonální aktivitu, rozšiřuje cévy 

a tím zlepšuje erekci. [www.beltina.cz, 2] 

Zázvor pravý – Zingiber officinale (Zingiberaceae) podporuje sexuální 

touhu, používá se při léčbě impotence. [www.beltina.cz, 2] 

 Bujarník johimbe – Pausinystalia johimbe (Rubiaceae) obsahuje účinnou 

látku johimbin, která se používá při léčbě impotence. Yohimbin stimuluje 

hypotalamus, zvyšuje libido, prodlužuje erekci, zvyšuje ejakulaci. [www.biotox.cz, 

7] 

2.10 Doplňková léčba neplodnosti pro ženy 

2.10.1 Vitamíny 

 Vitamín E patří mezi antioxidanty, podporuje sexuální touhu, snižuje 

riziko předčasných potratů a těžkých porodů a tím snižuje riziko sekundární 

neplodnosti, užívá se při poruchách menstruačního cyklu. *MANDŽUKOVÁ, 2005+ 

Doporučená denní dávka (DDD) je 200 mg a lze ji užívat dlouhodobě. Při 

zvýšené dávce 400 mg denně je po 2 měsících užívání nutná 1 - 2 měsíční 

přestávka. [AISLP k datu 22. 4. 2011] 

 Vitamín A patří mezi antioxidanty a ovlivňuje produkci progesteronu. Při 

kolísání hladin progesteronu se zvyšuje riziko potratu a předčasného porodu. 

Dále se vitamín A používá při léčbě ovariálních cyst. *MANDŽUKOVÁ, 2005+ 

Předávkování vitamínem A v těhotenství může vést k degeneraci 

nervového systému plodu.  

 Nejdůležitějším vitamínem skupiny B z hlediska plodnosti je vitamín        

B4 – kyselina listová. Dostatek této kyseliny je velice důležitý při početí                  

a v prvních 3 měsících těhotenství. Při jejím nedostatku se zvyšuje riziko 

předčasného porodu, potratu a riziko vrozených vad.  DDD pro dospělé je 200 -

300 mg, 3 měsíce před plánovaným otěhotněním je možno podávat i větší dávky. 
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 Pro plodnost je důležitý i dostatek ostatních vitamínů ze skupiny B, např. 

vitamín B3 – niacin se účastní syntéz pohlavních hormonů, vitamín B5 – kyselina 

pantotenová, vitamín B6 – pyridoxin vyvažují hladinu hormonů v krvi, vitamín B7 

– biotin podporuje činnost pohlavních žláz. *MANDŽUKOVÁ, 2005+ 

 Vitamín C patří mezi antioxidanty. 

2.10.2 Minerály 

 Selen podporuje sekreci estrogenů a hormonů štítné žlázy, řídí tak 

hormonální hladinu v organismu. Nedostatek selenu může zvyšovat riziko 

vrozených vad. *MANDŽUKOVÁ, 2005+ 

 Zinek je důležitý pro plodnost a dobrou funkci rozmnožovacích orgánů. 

Nedostatek zinku může zvyšovat riziko vývojových vad. *MANDŽUKOVÁ, 2005+  

 Nedostatek jodu vede u žen k poruchám plodnosti a vyššímu riziku 

potratů. Dostatečné množství jodu je důležité i pro správnou funkci štítné žlázy. 

*MANDŽUKOVÁ, 2005+ 

2.10.3 Fytoterapie 

 Kontryhel obecný – Alchemilla vulgaris (Rosaceae) tlumí bolesti a 

krvácení spojené s menstruací, zpevňuje podbřišek a tím snižuje náchylnost 

k potratům a výhřezům dělohy, zmenšuje některé typy děložních myomů. Zevně 

se aplikuje při gynekologických zánětech. *JANČA, ZENTRICH, 1995+ 

 Maliník obecný – Rubus idaeus (Rosaceae) upravuje hormonální 

nerovnováhu, pomáhá s bolestivou a silnou menstruací. Nesmí se používat 

v prvním trimestru, naopak je doporučován před porodem. 

[www.zbynekmlcoch.cz, 8] 

Řeřicha peruánská – Maca (Brassicaceae) upravuje menstruaci, zvyšuje 

libido. *JANČA, ZENTRICH, 2009] 
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 Všehoj léčivý neboli žen-šen – Panax ginseng (Araliaceae) povzbuzuje 

činnost pohlavních orgánů a pozitivně působí při poruchách menstruačního 

cyklu. [www.beltina.cz, 2] 

Rozmarýna lékařská – Rosmarinus officinalis (Lamiaceae) zlepšuje 

prokrvení malé pánve a tím pomáhá k otěhotnění. *JANČA, ZENTRICH, 1996+ 
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3 Praktická část 

Součástí mé absolventské práce je dotazníkové šetření týkající se užívání 

potravních doplňků při léčbě mužské a ženské neplodnosti. 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit, zda neplodné páry (tedy páry 

snažící se o potomka déle než jeden rok) používají potravní doplňky, kde si o nich 

zjišťují informace a při které diagnóze jim určitý přípravek pomohl k úspěchu. 

Bylo osloveno celkem 60 mužů a 60 žen, z čehož se vrátilo 51 dotazníků 

týkajících se mužské neplodností a 52 dotazníků týkajících se ženské neplodnosti, 

což je návratnost 85 % a 87 %. 

Pro větší přehlednost a informovanost jsou vypracovány i kazuistiky 

některých párů odpovídajících na dotazníky. 

3.1 Průzkum o užívání potravinových doplňků při léčbě neplodnosti 

3.1.1 Průzkum o užívání potravinovách dopňků při léčbě mužské neplodnosti 

 

Graf č. 1: Druh poruchy mužské plodnosti *graf vlastní+ 
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Graf č. 2: Druh potravinových doplňků užívaných muži při poruchách mužské 

plodnosti. *graf vlastní+ 

Nejpočetněji zastoupenou poruchou u mužů (37 % ze všech dotázaných) 

je oligoastenoteratozoospermie, kdy má muž snížené množství, pohyblivost         

i zhoršenou morfologii spermií. U mužů s touto poruchou je jednoznačně 

indikováno IVF - ICSI. 

 Z potravinových doplňků lékaři těmto mužům nejčastěji doporučují selen, 

zinek, vitamín E a Tribulus terestris. Tyto preparáty kvalitu spermií radikálně 

nezlepší, mohou ji však zlepšit alespoň mírně nebo zpomalí zhoršení.  

  Další častěji zastoupenou poruchou je oligozoospermie – tedy snížený 

počet spermií a oligoastenozoospermie – snížený počet a pohyblivost spermií.     

U těchto poruch lékaři nejčastěji doporučují Profertil. 

 Profertil dle výrobce zvyšuje počet a pohyblivost spermií. Je složen             

z  L -karnitinu 220 mg, L-argininu 125 mg, koenzymu Q10 7,5 mg, vitamínu E 60 

mg, zinku 20 mg, k. listové 400 μg, glutathionu 40 mg a selenu 30 μg. 

[www.profertil.cz, 9]  
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 Teratozoospermie znamená zhoršenou morfologii spermií. Může být 

kombinovaná se sníženým počtem spermií – oligoteratozoospermie nebo s jejich  

sníženou pohyblivostí  – astenoteratozoospermie. 

 V případě teratozoospermie (3 muži) pouze jeden uvedl, že po vitamínu E 

se morfologie spermií zlepšila a došlo k přirozenému početí. V případě 

oligoastenozoospermie (4 muži) pouze jeden udává, že k přirozenému 

otěhotnění partnerky došlo po užívání komplexu vitamínů B, vitamínu E, selenu a 

zinku. 

Azoospermie je nepřítomnost spermií v ejakulátu. Při této diagnóze je 

doporučena MESA, TESE. Pokud ani při těchto zákrocích se nenajdou 

životaschopné spermie, je páru doporučeno IUI nebo IVF se spermatem dárce 

nebo adopce. V tomto případě je léčba doplňkovými preparáty zbytečná. 

 Varikokéla je zbytnění žilních pletenců ve varleti. Většinou způsobuje 

OAT. Řeší se operačně. Po operaci se může, ale nemusí kvalita spermií zlepšit. 

Pokud k zlepšení nedojde, je doporučeno IVF - ICSI a podpůrná léčba 

potravinovými doplňky. 

 

Graf č. 3: Doporučení potravních doplňků při poruchách mužské plodnosti [graf 

vlastní+ 
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 V případě poruch mužské plodnosti téměř polovině dotázaným mužům 

doporučili potravinové doplňky lékaři. Do lékárny přišlo pro radu jen 15% 

dotázaných.  

 

Graf č. 4: Zlepšení kvality spermií při užívaní potravinových doplňků [graf 

vlastní+ 

 Ke zlepšení některého z parametrů spermiogramu po minimálně třech 

měsících užívání došlo u 70 % dotázaných mužů, nejčastěji udávali zvýšení počtu 

spermií (39 %), dále zlepšení morfologie (16 %) a zlepšení pohyblivosti (15 %).  

 

Graf č. 5: Úspěšnost léčby potravinovými doplňky při poruchách mužské 

plodnosti *graf vlastní+ 
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 K přirozenému otěhotnění partnerky došlo u 22 % dotázaných mužů. Tito 

muži většinou trpěli menšími poruchami kvality spermií, např. oligozoospermií, 

astenozoospermií. K otěhotnění po jiné léčbě (většinou IUI, IVF - ICSI) došlo           

u 33 % dotázaných. I zde tedy mohly potravní doplňky hrát určitou pozitivní roli. 

Naopak k otěhotnění prozatím nedošlo u 45 % dotázaných párů, u kterých je 

příčna neplodnosti na straně partnera.  

3.1.2 Průzkum o užívání potravinovách dopňků při léčbě ženské neplodnosti 

 

Graf č. 6: Druh poruchy ženské plodnosti *graf vlastní+ 

 

Graf č. 7: Druh potravinových doplňků užívaných ženami při poruchách ženské 

plodnosti *graf vlastní+ 
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 Z dotazníkového šetření plyne, že nejčastější příčinou ženské neplodnosti 

je hormonální nerovnováha a anovulace (35 % dotázaných žen). Druhá 

nejčastější příčina je neznámá (21 %), tedy žena i muž mají všechna vyšetření 

v pořádku, často podstoupili i metody asistované reprodukce a k otěhotnění 

stejně nedošlo. 

 U žen s hormonální nerovnováhou a anovulací lékaři často předepisují 

léky na úpravu cyklu, např. progesteron (Utrogestan, Duphaston), který je 

potřebný v luteální fázi menstruačního cyklu, dále např. clomifen citrát 

(Clostilbegyt), který stimuluje vaječníky. Z potravinových dopňků lékaři většinou 

ženám doporučují pouze kyselinu listovou jako prevenci vývojových vad plodu. 

 Pokud ani hormonální léčba nevede k úspěchu, je pacientkám 

doporučeno některé z center asistované reprodukce. 

 Ženy, které se snaží řešit problém nejprve přírodní cestou, užívají 

nejčastěji Gynex, Femigard nebo Sarapis. 

 Femigard je bylinný koncentrát složený z heřmánku pravého, meduňky 

lékařské, smetanky lékařské, řebříčku obecného, třezalky tečkované a puškvorce 

obecného. 

 Dle výrobce a prodejců upravuje nepravidelnou menstruaci, snižuje pocity 

napětí a píchání v podbřišku, zmenšuje cysty v prsou a na vaječnících, snižuje 

ovulační bolest a krvácení, zvyšuje sexuální touhu. [www.001shop.cz, 10] 

 Z dotazníkového šetření plyne, že u 45 % žen používajících Femigard          

z důvodu hormonální nerovnováhy, anovulace nebo neplodnosti z neznámé 

příčiny přípravek pomohl k otěhotnění. 

 Gynex je bylinný přípravek složený z trnovníku akátu, mochny husí, 

všedobru horního, kakosti smrduté, jestřabiny lékařské, fenyklu obecného, 

svízele siřišťového, chaluhy bublinaté, lékořice lysé, měsíčku lékařského, jetele 

lučního, hluchavky bílé, kontryhelu obecného, brusnice borůvky a krkavce 

totenu. 
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 Dle výrobce a prodejců pomáhá při detoxikaci organismu, má regenerační 

a antioxidační účinky, vyrovnává hormonální a psychické výkyvy, upravuje 

menstruační cyklus a pomáhá při gynekologických zánětech. 

[www.energycentrum.cz, 11] 

 Z dotazníkového šetření dále plyne, že 50 % žen s poruchou ovulace, 

s hormonální nerovnováhou nebo s poruchou plodnosti z neznámé příčiny, po 

užívání Gynexu otěhotněly. 

 Sarapis nejčastěji užívají ženy pro zmírnění problémů v klimakteriu. 

Z dotazníku však plyne, že ho užívají i ženy na podporu plodnosti a úpravu 

menstruačního cyklu. 

 Sarapis obsahuje včelí mateří kašičku, květový pyl, fytoestrogeny 

z červeného jetele, geleé royale, vitamíny skupiny B, vitamín A, vitamín C, 

vitamín E, koenzym Q10, niacin, enzymy, aminokyseliny, zinek, železo, fosfor, 

měď, selen, vápník, hořčík a draslík. [www.herb.cz, 12] 

 Sarapis pomohl k otěhotnění u 50 % žen, které ho používaly, z toho 25 % 

ho kombinovalo s Gynexem. 

 18 % dotazovaných žen trpí syndromem polycystických ovarií. Tyto ženy 

užívají v 78 % kyselinu listovou, v 33 % Gynex. 22 % těchto žen udává, že jim 

kyseliny listová a komplex vitamínů B pomohl k otěhotnění. 

Endometriózou trpí 14 % dotázaných žen, které nejčastěji užívají 

kontryhelový čaj, ženský čaj, kyselinu listovou, vitamín C, Macu a Gynex. 

V případě endometriózy, je účinná pouze chirurgická a hormonální léčba. Přesto 

1 ze 7 žen uvedla, že jí k otěhotnění pomohla Maca. 

 Při poruše srážlivosti krve, při protilátkách proti spermiím (tedy 

imunologických příčinách), při neprůchodnosti vejcovodů doplňkové preparáty 

nepomohou. Zde je doporučována pouze kyselina listová. 

 Neprůchodnost vejcovodů lze řešit pouze operačně. Pokud je 

zprůchodnění vejcovodů i po operaci nedostatečné, je doporučeno IVF. 
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Graf č. 8: Doporučení potravních doplňků při poruchách ženské plodnosti [graf 

vlastní+ 

Nejčastěji si pacientky s poruchou plodnosti hledají informace o 

možnostech doplňkové léčby samy. Lékaři doporučují pouze kyselinu listovou 

jako prevenci vývojových vad plodu.  

 Dle dotazníkového šetření lékárníci a farmaceutiční asistenti doporučují 

nejčastěji kyselinu listovou, dále ženský čaj, Macu a Femigard. 

 Ženský čaj je složen z kopřivy dvoudomé, kontryhele obecného, měsíčku 

lékařského, heřmánku pravého, mochny husí, třezalky tečkované, dobromyslu 

obecného, řebříčku obecného, hluchavky bílé. 

 Dle výrobce upravuje menstrační cyklus, zmírňuje nepříjemné bolesti při 

menstruaci, zlepšuje hormonální rovnováhu. [www.gresik.cz, 13] 

 Kromě doporučení potravních doplňků by i lékárníci a farmaceutičtí 

asistenti měli být schopni poradit se zjištěním ovulace a měřením bazální teploty.  

 Měření bazální teploty se provádí obyčejným teploměrem zakoupeným 

v lékárnách. Žena si měří teplotu každý den ve stejnou hodinu (ihned po 

probuzení) v ústech, v pochvě nebo v konečníku. Hodnoty zapisuje do grafu. Na 

internetu již existuje řada stránek, kde jí vysvětlí jak graf vyhodnotit nebo ho 
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program vyhodnotí sám. Ovulující žena naměří v první polovině cyklu nižší 

teploty, ode dne ovulace začne teplota stoupat a po dobu luteální fáze se drží 

v hodnotách přibližně o 0,5 °C vyšších než v první polovině cyklu. Před nástupem 

menstruace teplota opět klesá. Pokud se však drží stále ve vyšších hodnotách 18 

dní, doporučuje se udělat těhotenský test. Touto metodou lze zjistit i ovulaci 

zpětně. Po pár cyklech měření však už žena pozná, které dny jsou plodné. 

 Některé ženy nemají trpělivot s každodenním měřením teploty, proto 

preferují ovulační testy. Tyto testy detekují zvýšenou hladinu LH v moči a určují 

přesně den ovulace. 

 

Graf č. 9: Úspěšnost léčby potravními doplňky u poruch ženské plodnosti [graf 

vlastní+ 

21 % dotázaných žen udává, že jim léčba potravními doplňky pomohla 

k otěhotnění. 39 % žen odpovědělo, že se otěhotnění podařilo po jiné léčbě a 40 

% žen zatím neotěhotnělo. 
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3.2 Kazuistiky 

Kazuistika č. 1: muž 27 let – OAT, žena 27 let – zdravá. První spermiogram 

s diagnózou OAT proveden v dubnu 2010. Muž užíval denně extrakt z Tribulus 

terestris (Energyman) 250 mg, selen 50 μg, zinek 25 mg, vitamín E 200 mg, 

jednou za dva dny vitamín C 500 mg a komplex vitamínů B, žena denně užívala k. 

listovou 400 μg. Po roce užívání se u muže mírně zvýšil počet a pohyblivost 

spermií, naopak morfologie se zhoršila. Pár podstoupil IVF - ICSI, k otěhotnění 

došlo na první pokus. 

 Kazuistika č. 2: muž 32 let – OAT, žena 29 let – zdravá. První spermiogram 

s diagnózou OAT proveden v říjnu 2009. Muž užíval denně Selezin (obsahuje 

vitamíny C, A, B, E, selen, zinek), vitamín E 200 mg, L-karnitin, zinek, kyselinu 

listovou 400 μg, hořčík, omega 3 nenasycené mastné kyseliny a koenzym Q10. Po 

roce užívání došlo k přirozenému otěhotnění v době, kdy se pár chystal do centra 

asistované reprodukce. 

Kazuistika č. 3: muž 33 let – oligoastenozoospermie, žena zdravá. Porucha 

zjištěna v červnu 2009, muž nejprve 2 měsíce užíval vitamín E 400 mg, selen, 

zinek, vitamín C, další 3 měsíce Profertil. Poté partnerka otěhotněla přirozenou 

cestou, těhotenství bylo bezproblémové, porodila zdravého chlapce.  

Kazuistika č. 4: muž 38 let – OAT, žena 33 let – zdravá. Muž přibližně rok 

užíval vitamín E 200 mg, koenzym Q10 30 mg, selen 50 μg, zinek 25 mg. Zlepšil se 

počet spermií (z 0,5 mil/ml na 20 mil/ml), pohyblivost i morfologie spermií (z 80 

% na 100 %). Pár podstoupil IVF - ICSI, které bylo neúspěšné. Nyní se připravují 

na 2. IVF. 

Kazuistika č. 5: muž 33 let – oligoastenozoospermie, žena 29 let – 

pravidelný menstruační cyklus, pravidelná ovulace, hormonální profil v normě. 

Muž užíval 6 měsíců zinek 50 mg, žena k. listovou 400 μg. Podstoupili IVF - ICSI, 

výsledkem bylo neprosperující těhotenství. Pár odeslán na genetické                      

a imunologické vyšetření, kde ženě zjistěna porucha krevní srážlivosti a protilátky 
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proti parnerovým spermiím. Páru doporučeno IVF se spermiemi dárce nebo 

adopce. 

Kazuistika č. 6: muž 32 let – zdravý, žena 26 let – endometrióza. 

Endometrióza zjištěna laparoskopicky po prvním nevydařeném IVF. Léčba 

probíhala formou farmakoterapie, kdy byla navozena na 6 měsíců tzv. pseudo-

menopauza, tedy hormonální blokáda vyječníků GnRH analogy. 

[www.praktickelékarenstvi.cz, 4] V tomto případě konkrétně depotním 

přípravkem obsahujícím triptorelin (Diphereline). Po této léčbě žena užívala 

kyselinu listovou 400 μg a pila ženský čaj. K otěhotnění došlo přirozenou cestou, 

těhotenství probíhá bezproblémově. 

Kazuistika č. 7: muž 29 let – oligozoospermie, žena 28 let – endometrióza. 

Muž užíval rok vitamín E 200 mg, selen 100 μg, zinek 25 mg, omezil kouření, 

teplé koupele a přiléhavé spodní prádlo a jeho spermiogram je nyní v pořádku. 

Žena před zjištěním endometriózy užívala Gynex. Léčba endometriózy probíhala 

formou farmakoterapie, byla navozena pseudomenopauza na 6 měsíců. 3 měsíce 

od kontrolní laparoskopie provedeno 1. IVF, bylo neúspěšné. Pár má zamraženo 

ještě 12 embryí, nyní se připravují na KET. 

Kazuistika č. 8: muž 32 let – někdy normospermie, někdy 

oligozoospermie, žena 29 let – nepravidelný menstruční cyklus nez ovulace. Muž 

denně užívá vitamín E 200 mg, vitamín C 500 mg a extrakt z kotvičníku 

(Energyman) 250 mg, žena užívá Gynex a kontryhelový čaj. Pár již 2 x podstoupil 

IVF - ICSI, vždy s výsledkem neprosperujícího těhotenství. 

Kazuistika č. 9: muž 26 let – zdravý, žena 25 let – nepravidelný 

menstruační cyklus, anovulace (po vysazení antikoncepce užívané 8 let). Žena po 

9. měsíčním nepravidelném cyklu začala užívat Gynex. Po 4. měsících užívání 

Gynexu došlo k úpravě cyklu a žena otěhotněla. Po celou dobu snažení o 

potomka užívala Femibion 800, která obsahuje k. listovou, metafolin (aktivní 

forma k. listové), vitamíny B1, B2, B6, B12, C, E, biotin, k. pantotenovou, 

nikotinamid a jód. [www.femibion.cz, 14] 
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Kazuistika č. 10: muž 34 let – zdravý, žena 28 let – všechna vyšetření 

v pořádku, ale za dva roky nechráněných styků k otěhotnění nedošlo. Žena začala 

pod dohledem vyškolené fyzioterapeutky cvičit „metodu podle Mojžíšové“. Což 

je rehabilitační metoda, která pomáhá uvolňovat spasmy v pánevní oblasti, i po 

celé délce páteře, pomáhá přijetí těhotenství i jeho následné udržení v děloze. 

Žena doma cvičila dvakrát denně hodinu po dobu 6 měsíců a jednou měsíčně 

docházela k fyzioterapeutce na mobilizaci. Poté se podařilo otěhotnět přirozenou 

cestou. Žena po celou dobu užívala kyselinu listovou 400 μg.  
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4 Diskuze 

 Práce se zabývá poruchami mužské a ženské plodnosti a možnostmi jejich 

léčby. V teoretické části práce jsem stručně popsala anatomii a fyziologii 

mužských a ženských pohlavních orgánů, definovala jsem neplodnost, 

vyjmenovala jsem její nejčastější příčiny u muže a ženy a možnosti jejich léčby. 

Nejvíce jsem se soustředila na doplňkovou léčbu pomocí potravinových doplňků. 

Praktickou část tvoří vyhodnocení dotazníkového šetření a kazuistiky. 

Součástí léčby poruch plodnosti je užívání potravních doplňků. Nejčastěji 

jsou doporučovány vitamíny (vitamín E a komplex vitamínů B), látky 

s antioxidačním účinkem (β-karoten, koenzym Q10) a minerály (selen, zinek). 

Samostatnou skupinu potravních doplňků tvoří výrobky s obsahem léčivých 

rostlin, například řeřicha peruánská (Maca), kotvičník zemní (Tribulus terestris, 

kontryhel obecný (Alchemilla vulgaris). 

 Doplňková léčiva jsou doporučována hlavně mužům, kteří mají sníženou 

kvalitu spermií a u kterých příčina neplodnosti neznámá. Těm nelze doporučit nic 

jiného než změnu životního stylu a podporu doplňkovými léčivy. 

 U žen se řada poruch plodnosti vyřeší chirurgicky (např. endometrióza, 

srůsty vejcovodů) nebo farmakologicky (např. úprava hladin hormonů při 

poruchách menstruačního cyklu, poruchách štítné žlázy, zvýšené hladině 

prolaktinu). Zde potravní doplňky nepomůžou vyléčit příčinu neplodnosti, ale je 

správné některé vitamíny a minerály doplňovat, protože jejich deficit by 

v případě těhotenství mohl vést k potratům a předčasným porodům, které 

mohou být příčinou sekundární neplodnosti. 

 I před léčnou IVF a IUI lékaři především mužům doporučují potravní 

doplňky. Kvalita spermií se často s věkem zhoršuje a doplňková léčba může 

zhoršení zbrzdit nebo výsledky mírně zlepšit. Pro IVF je sice potřeba pouze 

několik kvalitních spermií, ale v některých případech je i to problém a muž musí 

několik dávek spermatu zamrazit, aby jich v den odběru vajíček byl dostatek. 
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 Bohužel některé páry vyčerpají všechny možnosti léčby bez úspěchu, jiné 

páry odmítají umělé oplodnění např. z náboženských důvodů, ze strachu nebo ze 

stydlivosti. Tito lidé se pak více než ostatní uchylují k léčbě potravinovými 

doplňky. 

 Na našem trhu není dostupná literatura, která by se uceleně zabývala 

léčnou neplodnosti pomocí těchto doplňků. Naopak farmaceutické firmy nabízejí 

nepřeberné množství „zázračných“ doplňků k podpoře plodnosti.  

Doporučené denní dávky jednotlivých preparátů se ve většině publikací 

liší nebo nejsou dostupné. Proto v obecné části nejsou uvedeny, ale jsou popsány 

až u kazuistik.  

Kazuistiky popisují typické příklady poruch plodnosti. Součástí každé 

kazuistiky jsou potravní doplňky, vhodné jako adjuvantní léčba.  
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Závěr 

Naprostá většina manželských a partnerských párů spolu touží počít 

potomka. Se stále se zhoršující kvalitou životního prostředí, hektickým životním 

stylem, stoupajícím výskytem civilizačních onemocnění a působením dalších vlivů 

je dnes pro mnoho žen i mužů početí obtížné, ne - li dokonce nemožné. 

Moderní medicína nabízí pro ty, jejichž schopnost koncepce je snížena 

nebo omezena, celou řadu postupů. Základem je vždy důkladné vyšetření muže   

i ženy, stanovení diagnózy a navržení správného postupu léčby. 

Absolventská práce poskytuje ucelený přehled o problematice poruch 

plodnosti a jejich léčbě. Rady v ní mohou hledat jak páry s poruchou plodnosti, 

tak např. farmaceutičtí asistenti, kteří budou chtít efektivně poradit svým 

zákazníkům a pomoci jim tak k početí a ke splnění jejich největšího snu. Vždyť 

hlavní smysl života vidí většina lidí ve svých dětech a také většina lidí popisuje 

jako nejkrásnější období svého života dobu, kdy byly jejich děti malé a vyžadovaly 

jejich neustálou péči. 

Doplňková léčiva používaná při poruchách plodnosti nejsou lékem první 

volby, většinou jsou pouze doporučena jako podpora jiné léčby.  Přesto svoje 

místo v léčbě neplodnosti beze sporu mají.  
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Zusammenfassung 

Das Thema meiner Abschlussarbeit heiβt "Behandlung der 

Unfruchtbarkeit". Dieses Thema wird immer aktueller, weil es immer mehr Paare 

gibt, die Probleme mit Schwängerung haben.  

Meine Abschlussarbeit beschreibt die meisten Ursachen der 

Unvermögenheit der Männer und der Frauenunfruchtbarkeit wie auch 

Möglichkeiten der Therapie. Die Therapie kann verschieden sein: 

pharmakologisch, chirurgisch, Methoden der assistierten Reproduktion oder 

komplementäre Behandlung 

Für meine Praxis ist die komplementäre Behandlung wichtig. Auf dem 

tschechischen Markt gibt es keine Fachliteratur, die sich mit der ganzheitlichen 

Therapie durch Nahrungszusätze befasst. 

Das Ziel meiner Arbeit ist es, mit Hilfe einer Umfrage festzustellen, welche 

Nahrungszusätze betroffene Paare nehmen und bei welcher Diagnose sie helfen. 

Nach der Umfrage habe ich festgestellt, dass die meiste Ursache der 

Unvermögenheit die Oligoastenoteratozoospermie ist. Bei dieser Diagnose wird 

In-vitro-Fertilisation indiziert. Zu Nahrungszusätzen gehören Vitamin E, Selen, 

Zink, Maca und Erd-Burzeldorn (Tribulus terrestris). 

Die meiste Ursache der Unfruchtbarkeit bei  Frauen ist die hormonelle 

Dysbalanz und Anovulation. In diesem Fall wird die hormonelle Therapie 

indiziert. Dazu empfehle ich die Folinsäure, Vitamin E, Frauenmanteltee, Gynex 

und Femigard. 

 

Schlüsselwörter: weibliche und männliche Unfruchtbarkeit, Ursache der 

Unfruchtbarkeit, Behandlung der Unfruchtbarkeit, frei verkäufliche Heilmittel bei 

der Behandlung der Unfruchtbarkeit 

 



 

 

49 

 

Bibliografie 

Monografie 

1. ČIHÁK, R. Anatomie 2. 2. upravené a doplněné vydání. Sv. 2. Praha : Grada, 

2002. 488 s. ISBN 80-247-0143-X. 

2. GANONG, W. F. Přehled lékařské fyziologie. 20.vyd. Praha : Galén, 2005. 890 s. 

ISBN 80-7262-311-7. 

3. TROJAN, S. Lékařská fyziologie. 4.vyd. Praha : Grada, 2003. 772 s. ISBN 80-247-

0512-5 

4. KUDELA, M. Základy gynekologie a porodnictví pro posluchače lékařské fakulty. 

2. vyd. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008. 273 s. ISBN 978-80-

244-1975-6. 

5. ŘEŽÁBEK, K.  Léčba neplodnosti 2. aktualizované vydání. Praha : Grada, 2002. 

104 s. ISBN 80-247-0187-1. 

6. KŘENKOVÁ, K. Neplodnost. 1. vyd. Praha : Jan Vašut, 2000. 31 s.  

7. ROB, L., MARTAN, A., CITTERBART, K. Gynekologie, 2. doplněné a 
přepracované vydání. Praha : Galén, 2008. 319 s. ISBN 978-80-7262-501-7. 

8. ULČOVÁ-GALLOVÁ, Z. Neplodnost. 1. vyd. Praha : Grada, 2006. 141 s. ISBN 80-
247-1493-0. 

9. ŘEŽÁBEK, K. Asistovaná reprodukce. Praha : Maxdorf, 2008. 112 s. ISBN 978-
80-7345-154-7. 

10. FOŘT, P. L-karnitin Pro zdraví a krásu. Praha : Svoboda Servis, 2004. 46 s. ISBN 
80-86320-35-9. 

11. CALDA, P. Magnezium v gynekologii a porodnictví. Praha : Aprofema, 2006. 
49 s. ISBN 80-903706-0-8. 

12. MRÁZEK, M. Umělé oplodnění I. Praha: Triton, 2003. 65 s. ISBN 80-7254-413-
6. 

13. TURKOVÁ, Z. Gynekologie. Praha : Eurolex Bohemia, 20 115 s. ISBN 80-86432-
74-2. 

14. MANDŽUKOVÁ, J. Léčivá síla vitamínů, minerálů a dalších látek. Benešov : 
Start, 2005. 266 s. ISBN 80-86231-36-4. 



 

 

50 

 

15. BALCH, J. F. Bible předpisů zdravé výživy. Praha : Pragma, 1998. 572 s. ISBN 
80-7205-637-9. 

16. VACEK Z. Embryologie. Praha: Grada Publishing a.s., 2006, 256 s. ISBN 80-247-
1267-9. 

17. ZENTRICH, J.A. Speciální metody fytoterapie. 1. vyd. Praha : Eminent, 2001. 
178 s. ISBN 80-7381-056-1. 

18. JANČA, J., ZENTRICH, J.A. Herbář léčivých rostlin 2. díl. 1. vyd. Praha : 
Eminent, 1995. 287 s. ISBN 80-85876-04-3. 

19. JANČA, J., ZENTRICH, J.A. Herbář léčivých rostlin 4. díl. 1. vyd. Praha : 
Eminent, 1996. 287 s. ISBN 80-85876-20-5. 

20. JANČA, J., ZENTRICH, J.A. Herbář léčivých rostlin 6. díl. 1. vyd. Praha : 
Eminent, 2009. 279 s. ISBN 908-80-7281-380-3. 

20. DOHERTY, C. M., CLARK, M. M. Léčba neplodnosti. Brno : Computer Press, 
2006. 121 s. ISBN 80-251-0771-X. 

 

Seriálová publikace 

1. MÁRA, M., OSTŘÍŽKOVÁ M. Chci mít dítě, ale nejde to. Moje zdraví. 2010, 
měsíčník č. 1/2011, ročník 9, s. 36 – 31. 

 

Elektronické dokumenty 

1. U lékaře. Neplodnost. [online]. 2011 [cit. 2011-02-13]. Dostupný z WWW: 

<http://www.ulekare.cz/clanek/neplodnost-1165>. 

2. Beltina. Neplodnost mužů. *online+. 2011 *cit. 2011-02-20+. Dostupný z WWW: 

<http://www.beltina.cz/onemocneni/muzska-neplodnost/>. 

3. Podpora léčby neplodnosti. Mužská neplodnost. *online+. 2011 *cit. 2011-02-

20+. Dostupný z WWW: 

<http://www.podporareprodukce.cz/article/novinky/neplodnost-u-muzu>. 

4. Praktické lékárenství. Farmakoterapie v reprodukční medicíně. *online+. 2010 

[cit. 2011- 05-01+.Dostupný z WWW: 

<http://www.praktickelekarenstvi.cz/pdfs/lek/2010/04/04.pdf>. 

5. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky. Léčba sterility metodou 

mimotělního oplodnění. *online+. 2011 *cit. 2011-05-02+. Dostupný z WWW: 



 

 

51 

 

<http://www.vzp.cz/poskytovatele/infoservis-a-akcent/infoservis/infoservis-05-

2011/lecba-sterility-metodou-mimotelniho-oplodneni>. 

6. Q10. Plodnost. [online]. 2011 [cit. 2011-04-30+. Dostupný z WWW: 

<http://q10.cz/plodnost.html>. 

7. Afrodisiaka. Bujarník johimbe. [online]. 2011 [cit. 2011-05-05].Dostupný 

z WWW: <http://www.biotox.cz/enpsyro/pj3rpay.html>. 

8. Zbyněk Mlčoch . Texty-Zdraví. *online+. 2011 *cit. 2011-04-30+.Dostupný z 

WWW: 

<http://www.zbynekmlcoch.cz/info/zdravotnicke/bylinky_a_caje_proti_neplodn

osti_jak_otehotnet_caje_na_gynekologicke_problemy.html>. 

9. Profertil. O výrobku. [online]. 2011 [cit. 2011-05-01].Dostupný z WWW: 

<http://www.profertil.cz/informace-o-vyrobku.html>. 

10. 001 shop.Hermann. [online]. 2011. [cit. 2011-05-08]. Dostupný z WWW: 

<http://www.001shop.cz/Femigard>. 

11. Energycentrum. Gynex. [online]. 2011. [cit. 2011-05-11+. Dostupný z WWW: 

<http://www.energycentrum.cz/gynex.php>. 

12. Herb. Sarapis. [online]. 2011 [cit. 2011-05-05+.Dostupný z WWW: 

<http://www.herb.cz/sarapis-i-305/>. 

13. Grešík. Devatero bylin. [online]. 2011 [cit. 2011-05-04+.Dostupný z WWW: 

<http://www.gresik.cz/nase-vyrobky/devatero-bylin/zensky.html>. 

14. Femibion. Femibion 800. [online]. 2011 [cit. 2011-05-01+.Dostupný z WWW: 

<http://www.femibion.cz/produkty/femibion-800>. 

15. AISLP k datu 22. 4. 2011 

16. Rakovina varlat. Mužské pohlavní orgány. [online]. 2011 [cit. 2011-05-01]. 

Dostupný z WWW: <http://rakovina-varlat.wz.cz/#odkaz1>. 



 

 

52 

 

17. Nemocnice Jablonec nad Nisou. O nemocech– inkontinence. [online]. 2011 

[cit. 2011-05-01]. Dostupný z WWW: <http://www.nemjbc.cz/cs/o-

nemocech/inkontinence-mocova.html#sek4864>. 

18. Antikoncepcni pilulka. Anatomieženského těla.*online+. 2011 *cit. 2011-05-

02]. Dostupný z WWW: <http://www.antikoncepcni-pilulka.cz/o-vasem-

tele/anatomie-zenskeho-tela.html>. 

19. Wikiskripta. Spermatogeneze. [online]. 2011 [cit. 2011-05-15+.Dostupný 

z WWW: <http://www.wikiskripta.eu/images/b/b8/Spermatogeneze.jpg>. 

20. Wikiskripta. Oogeneze. [online]. 2011 [cit. 2011-05-15+.Dostupný z WWW: 

<http://www.wikiskripta.eu/index.php/Soubor:Oogeneze.jpg>. 

21. Wikipedie. Spermie. [online]. 2011 [cit. 2011-05-15].Dostupný z WWW: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Spermie>. 

22. Metabolické typy. Hormonální léčba. *online+. 2011 *cit. 2011-05-15]. 

Dostupný z WWW: 

<http://www.metabolicketypy.com/hormonalni_lecba.htm>. 

23. Unica. O IVF léčbě neplodnosti. [online]. 2011 [cit. 2011-05-15+. Dostupný 

z WWW: <http://www.unica.cz/cs/metody-ovlivnujici-uspesnost-lecby.html>. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

53 

 

Seznam příloh 

Příloha č. 1: Dotazník zaměřený na užívání doplňků při léčbě mužské neplodnosti 

Příloha č. 2: Dotazník zaměřený na užívání doplňků při léčbě ženské neplodnosti 

Příloha č. 3: Anatomie a fyziologie mužských pohlavních orgánů 

Obr. č. 1: Anatomie mužských pohlavních orgánů 

Obr. č. 2: Spermatogeneze 

Obr. č. 3: Vývoj spermií 

Obr. č. 4: Spermie 

Příloha č. 4: Anatomie a fyziologie ženských pohlavních orgánů 

Obr. č. 5: Anatomie ženských pohlavních orgánů 

Obr. č. 6: Ženské vnitřní pohlavní orgány  

Obr. č. 7: Oogeneze 

Obr. č. 8: Průběh menstruačního cyklu 

Příloha č. 5: Metody asistované reprodukce 

Obr. č. 9: Oplození zralého vajíčka metodou ICSI 

Obr. č. 10: Asistovaný hatching 

Obr. č. 11: Preimplantační genetická diagnostika 

Obr. č. 12: Embryo ve stádiu blastocysty 

Příloha č. 6: Potravní doplňky používané při léčbě neplodnosti 

Obr. č. 13: Komplex vitamínů B, Selen 50 μg, Zinek 25 mg 

Obr. č. 14: Kotvičník zemní 250 mg (Energyman), K. listová 400 μg, Maca 500 mg 

Obr. č. 15: Kotvičník zemní (čaj), Ženský čaj  

 



 

 

54 

 

Přílohy 

Příloha č. 1: Dotazník zaměřený na užívání potravních doplňků při léčbě mužské 

neplodnosti  

Prosím zakroužkujte jednu nebo více odpovědí. 

1. Jaká porucha plodnosti Vám byla zjištěna? 

 snížený počet spermií - oligozoospermie 

 snížená pohyblivost spermií - astenozoospermie 

 patologický vzhled spermií - teratozoospermie 

 nepřítomnost spermií - azoospermie 

 jiná: ………………………………………………. 

2. Jaké potravinové doplňky užíváte pro zlepšení spermiogramu? 

 vitamín A    L-carnitin 

 vitamín B (k. listová)   koenzym Q10 

 vitamín C    nenasycené mastné kyseliny (omega 3, 9) 

 vitamín E    řeřicha peruánská (Maca) 

 selen     kotvičník zemní (Tribulus terestris) 

 zinek     jiné: …………………………………………… 

 Profertil    žádné 

3. Tyto potravní doplňky: 

 Vám doporučili lékaři   

 Vám doporučili v lékárně 

 zjišťoval jste si informace sám nebo je zjišťovala Vaše partnerka 
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4. Došlo ke zlepšení kvality spermií po užívání potravinových doplňků? 

 ne, nedošlo    

 ano, zvýšil se počet spermií 

 ano, zvýšila se pohyblivost spermií 

 ano, zlepšil se tvar spermií 

5. Pomohla Vám léčba potravinovými doplňky k otěhotnění partnerky? 

 ano 

 ne 

 otěhotnění se podařilo po jiné léčbě 
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Příloha č. 2: Dotazník zaměřený na užívání potravních doplňků při léčbě ženské 

neplodnosti  

1. Jaká porucha plodnosti Vám byla zjištěna? 

 hormonální nerovnováha, anovulace 

 PCO – syndrom polycystických vaječníků 

 endometrióza 

 protilátky proti spermiím, embryu (imunologická) 

 neprůchodnost vejcovodů, srůsty 

 jiná: ……………………………………………… 

 žádná, nezjištěna 

2. Jaké potravinové doplňky užíváte pro zlepšení plodnosti? 

 vitamín A    maliníkový čaj 

 vitamín B    kontryhelový čaj 

 vitamín C    ženský čaj, čaj pro ženy 

 vitamín E    řeřicha peruánská (Maca) 

 Gynex     jiné: ……………………………………………… 

 Sarapis     žádné 

 Femigard     

3. Tyto potravní doplňky: 

 Vám doporučili lékaři   Vám doporučili v lékárně 

 zjišťovala jste si informace sama 

5. Pomohla Vám léčba potravinovými doplňky k otěhotnění? 

 ano     ne 

 otěhotnění se podařilo po jiné léčbě 
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Příloha č. 3:  Anatomie a fyziologie mužských pohlavních orgánů 

 

 

Obr. č. 1: Anatomie mužských pohlavních orgánů [www.rakovina-varlat.wz.cz, 
16] 

 

 

Obrázek č. 2: Spermatogeneze [www.wikiskripta.eu, 19] 
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Obrázek č. 3: Vývoj spermií [www.profertil.cz, 9] 

 

 

Obrázek č. 4: Spermie [www.wikipedia.org, 21] 
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Příloha č. 4:  Anatomie a fyziologie ženských pohlavních orgánů 

 

 

Obrázek č. 5: Anatomie ženských pohlavních orgánů  [www.nemjbc.cz, 17] 

 

 

 

Obrázek č. 6: Ženské vnitřní pohlavní orgány [www.antikoncepcni-pilulka.cz, 18] 
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Obrázek č. 7: Oogeneze [www.wikiskipta.eu, 20] 
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Obrázek č. 8: Průběh menstruačního cyklu [www.metabolicketypy.com, 22] 
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Příloha č. 5:  Metody asistované reprodukce 

 

Obrázek č. 9: Oplození zralého vajíčka metodou ICSI  
[www.praktickelekarenstvi.cz, 4] 

 

 

Obrázek č. 10: Asistovaný hatching [www.unica.cz, 24] 
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Obrázek č. 11: Preimplantační genetická diagnostika [www.unica.cz, 24] 

 

 

 

Obrázek č. 12: Embryo ve stádiu blastocysty po kultivaci 120 hod 

[www.praktickelekarenstvi.cz, 4] 
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Příloha č. 6: Potravní doplňky používané při léčbě neplodnosti 

 

Obrázek č. 12: Potravní doplňky – Komplex vitamínů B, Selen, Zinek [foto vlastní] 

 

Obrázek č. 13: Potravní doplňky – Kotvičník zemní, K. listová, Maca [foto vlastní] 

 

Obrázek č. 14: Potravní doplňky – Kotvičník zemní (čaj), Ženský čaj [foto vlastní] 


