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Porucha venózní drenáže varlat, varikokéla 
a preventivní-prediktivní medicína
Aktualizace či nové paradigma?
MUDr. Vladimír Kubíček, CSc.

Centrum andrologické péče, České Budějovice

Mnohé studie prokazují spojitost poruchy spermatické žilní drenáže a varikokély nejen s mužskou neplodností. Spojitost varikokély 

a deficience testosteronu byla pravděpodobně poprvé popsána Stárkou a Rabochem již v roce 1971. Několik současných studií potvrzuje 

zlepšení sérových hladin testosteronu po varikokélektomii, několik studií potvrzuje spojitost varikokély s erektilní dysfunkcí a předčasnou 

ejakulací. Všeobecně užívaná guidelines Evropské urologické asociace (EAU) jsou na tomto místě insuficientní; pro diagnostiku a léčbu 

poruchy spermatické žilní drenáže a varikokély je nutno vytvořit nové paradigma. Preventivní, prediktivní a proaktivní přístup může 

zabránit mužské neplodnosti, zátěži žen při asistované reprodukci, která není nezbytná, přispět k úspěšné terapii testosteronové nedosta-

tečnosti, erektilní dysfunkce, předčasné ejakulace a přispět k udržení dostatečné produkce androgenů u mužů ve druhé polovině života.
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Impaired spermatic venous drainage, varicocele and preventive-predictive medicine. Update, or new paradigma?

Many studies suggest association of the impaired venous drainage and varicocele not only with male infertility. Association of the varicocele 

with testosterone deficiency was probably first time described by Stárka and Raboch in 1971. Several current studies confirm improvement 

of serum testosterone level after varicocelectomy, several studies confirm association of the varicocele with erectile dysfunction and pre-

mature ejaculation. Generaly used EAU guidelines are insufficient in this point; there is necessary to create a new paradigm for the diag-

nosis and treatment of the impaired spermatic venous drainage and varicocele. Preventive, predictive and proactive attitude can prevent 

male infertility, unnecessary assisted reproduction with womens stress, contribute to the succesful therapy of the testosterone deficiency, 

erectile dysfunction, premature ejaculation a contribute to maintain sufficient androgen production in men in the second half of their life.
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Motto:
An ounce of prevention 
is worth a pound of cure.
Jedna unce prevence má cenu 

jedné libry léčby.

(unce = cca 29 g, libra = cca 450 g)

Benjamin Franklin, 1736

Varikokéla vzniká v důsledku poruchy žilní 

drenáže varlat. Vznikem varikokély se zabývá více 

teorií, kontinuitu vývoje dobře vystihuje teorie 
Shafikova (1). Podle této teorie je příčinou pro-

blému venózní hypertenze jakéhokoliv původu. 

Shafik rozlišuje tři stadia:

 1. kompenzované stadium: žíly reagují na 

venózní hypertenzi ztluštěním stěny žilní 

bez dilatace průsvitu, v důsledku hypertrofie 

tunica media (muscularis) venózní stěny je 

však zachován dobrý propulzivní mechaniz-

mus a nedochází k venózní stáze

 2. skryté („concealed“) stadium: svalová 

vrstva tunica media kolabuje, ale ještě se 

nevytváří varikozity žilní

 3. manifestní varikokéla: venózní hyper-

tenze způsobuje hyalinizaci stěny žilní a do-

chází k vývoji varikozit

Porucha žilní drenáže varlat a varikokéla 

vzniká ve většině případů postupně (pokud 

nejde o málo častý vznik varikokély v důsledku 

komprese žil tumorózní expanzí). Poruchou žilní 

drenáže rozumíme stav, kdy nejdříve dochází 

ke zhoršování odtoku žilní krve. Během progrese 

v čase se dostavuje zpětné proudění žilní, nejpr-

ve jen při výrazném tlakovém gradientu (např. 

zdvihnutí těžkého břemene, při kašli). V čase 

dochází k progresi se zpětným prouděním při 

menším tlakovém gradientu, dále při hlubokém 

nádechu – zpětný proud v inspiriu, nakonec při 

normálním dýchání – zpětný proud respirační. 

V některých žilních průsvitech se může objevit 

také kontinuální zpětný proud žilní.

Predisponujícími faktory pro vznik poruchy 

žilní drenáže varlat a varikokély jsou:

 žilní insuficience dolních končetin a pánev-

ních žil (hemoroidy) v rodinné anamnéze, se 

suspektní familiární elastinovou a kolagenní 

deficiencí

 vertikální habitus (statický gradient sloupce 

krevního ve spermatických žilách)

 vyšší zátěž svalstva břišního a hrudního 

v důsledku zátěže sportovní, těžké fyzic-

ké práce se zdviháním břemen, při zácpě, 

chronickém kašli

Porucha žilní drenáže varlat a variko-
kéla je postižení do jisté míry preventabilní. 
Porucha žilní drenáže varlat je ovlivnitelná ve-

notonickou medikací a fyzioterapií, je-li dia-

gnostikována včas, při menším stupni posti-

žení. Medikace a využití fyziologické svalové 

pumpy má venoprotektivní efekt na dosud 

nepostižené žíly. Včasnou diagnostiku umožňu-

jí termografická vyšetření a vysokofrekvenční 

ultrasonografie při harmonickém zobrazení 

s kolorizací.

Varikokéla je nejčastější příčinou mužské 

neplodnosti (1), způsobuje poruchu syntézy 

testosteronu ve varlatech (2, 3), recentní studie 
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prokazují souvislost varikokély s předčasnou 

ejakulací (10, 11, 12).

Při indikacích k diagnostice a léčbě variko-

kély jsou v České republice komunikační pro-
blémy v andrologicko-urologicko-sexuolo-
gicko-gynekologické oblasti mezi lékaři, kteří 

mají informace odpovídající současnému stavu 

medicínské vědy, a mezi lékaři, kteří je z různých 

důvodů nemají.

Na internetovém portálu „lékaři on-line“ 
nacházíme odpovědi lékařů pacientům; zde 

je otázka pacientky a odpověď gynekologa 

týkající se plodnosti, poruchy spermiogene-

ze a varikokély:

Otázka: „Snažíme se o dítě více než jeden 

rok, manžel má nález oligoastenozoosper-

mie, podstoupil urologické vyšetření a byla 

mu zjištěna oboustranná varikokéla, byla 

doporučena operace s tím, že do roka by se 

mohla tvorba spermií zlepšit. Chci se zeptat, 

jaký na to máte názor?“

Odpověď: „dobrý den, operace varikokély 

nemá ve většině případů vliv na výsledek 

spermiogramu. Doporučuji Vám konzultaci 

v centru zabývajícím se léčbou neplod-

nosti Prim. MUDr. P. T., Sanatorium IVF…, 

premium member, počet příspěvků 557. 

dne 26. 1. 2013.

„Varikokéla – reflux krve do vnitřní spermatické 

vény (vén) způsobuje epididymální a testikulární 

malfunkci a je nejčastější příčinou mužské ne-

plodnosti, se stoupající četností ve skupině sekun-

dární mužské infertility (snaha o druhé těhoten-

ství). Přítomnost varikokély musí být detekována 

u všech pacientů s abnormální kvalitou spermatu, 

včetně azoospermie. Palpace může při detekci 

spermatického venózního refluxu selhat, nejpřes-

nější metodou je termografie v komplementu s du-

plexní Dopplerovskou ultrasonografií. Přerušení 

refluxu musí být kompletní, včetně pravostran-

ného refluxu, což vede ke zlepšení spermiogeneze 

u 70 – 80 % pacientů. Přirozené otěhotnění po 

léčbě varikokély je tři až čtyřikrát častější než u ne-

léčených párů“. Tento odstavec najdeme na za-

čátku kapitoly o varikokéle autorů F. Comhairea 

a A. Mahmouda v publikaci Schill WB, Comhaire 

FH, Hargreave TB (Eds.). Andrology for the 
Clinician, Springer Verlag 2006 (1). Pánové 

Comhaire a Mahmoud (oba University Hospital 

Ghent) byli součástí expertního týmu autorů, 

který zpracoval v r. 2000 WHO Manual for the 
Standardized Investigation and Diagnosis 
of the Infertile Male (3). V obsáhlé publikaci 

Andrology for the Clinician (1) najdeme další 

údaje o varikokéle: vysoká prevalence obou-

stranné varikokély – 80,7 %, s odkazem na prá-

ci: Gat Y, Bachar GN, Zukerman Z, Belenky A, 

Gornish M. (2004) Varicocele: a bilateral disease. 

Fertil Steril 8: 424- 429. Pravostranná varikokéla 

dle této publikace existuje u 86 % infertilních 

mužů s varikokélou. U 92 % z těchto pacientů 

však není možné vyvolat zpětný tok zvýše-

ním nitrobřišního tlaku, neboť jejich vnitřní 

spermatické arterie ústí přímo do vena cava 

inferior. Zpětný tok lze vyvolat jen u 8 % z těch-

to pacientů, kteří mají pravostranné vyústění 

vnitřní spermatické žíly stejné jako vlevo, tj. do 

vena renalis. Často citovaná metaanalýza Everse 

a Collinse prezentovaná v Cochrane Databasis 

Systems Rewiew 2004–2009, která neprokazo-

vala benefit léčby varikokély oproti vyčkávání, 

byla prováděna na základě hodnocení paci-

entů, operovaných s velkou převahou pouze 

vlevo. Bilateralita postižení varikokélou u 86 % 

infertilních mužů s varikokélou vysvětluje tento 

nedobrý výsledek. Efekt adekvátní léčby variko-

kély na spontánní fertilitu: spontánní těhoten-
ství partnerky 35–40 % během 12 měsíců po 
terapii, 60–75 % během 24 měsíců po terapii 
(1). Metaanalýza Everse a Collinse z Cochranovy 

databáze je citována hlavně v gynekologických 

publikacích.

Všechna pracoviště v České republice, pre-

zentující se jako pracoviště, která se zabývají 

léčbou neplodnosti, jsou pracovišti asistované 

reprodukce. Atestaci z nástavbového oboru re-

produkční medicína může v ČR skládat pouze 

lékař s atestací z gynekologie.

Podle údajů profesora Paula Turka (Uni-

versity of California, San Francisco) by asi 50 % 

žen z párů, které jsou kandidáty pro IVF nebo 

IVF – ICSI kvůli efektu varikokély na kvalitu sper-

mií, mohlo být uchráněno nutnosti asistované 

reprodukce a mohlo by dospět ke spontánní 

graviditě po varikokélektomii (19). Tím by ovšem 

klesl počet párů, potřebujících asistovanou re-

produkci. Varikokéla je nejčastější příčinou muž-

ské neplodnosti; mužská neplodnost je příčinou 

neplodnosti páru s podílem mírně nad 50 %.

Další bod, který ukazuje na potřebu nového 
přístupu k diagnostice a léčbě varikokély, je 

vliv varikokély na tvorbu testosteronu.
V roce 1971 byl publikován článek: Raboch J, 

Stárka L. Hormonal testicular activity in men 
with a varicocele. Fertil. Steril. 22, 152,1971 (2). 

Hladina testosteronu byla u mužů s varikokélou 

signifikantně nižší ve srovnání se zdravými kon-

trolami. Studie Comhairea a Vermeulena z r. 1975 

nálezy prof. Stárky a prof. Rabocha potvrdila 

(3, 4). Vidíme, že poznání souvislosti varikokély 

a poškození testikulární steroidogeneze má v na-

šich zemích patrně světovou prioritu, z doby 

před více než 40 lety. Další léta povrdila zjiště-

ní dříve jmenovaných vědců: zlepšení hladin 

testosteronu po varikokélektomii referují Su, 

Goldstein a Schlegel v r. 1995 (5), z novějších: 

Tanrikut, Choi a Rosoff v r. 2007 (6). Zlepšení tes-

tikulární steroidogeneze po varikokélektomii 

je konstatováno také v publikaci vydané péčí 

Evropské urologické asociace v r. 2010 (7). Z nej-

novějších popisuje přínos operace varikokély 

pro gonadální a erektilní funkce práce Zohdyho, 

Ghaziho a Arafy z r. 2011 (8) se závěry: varikoké-

lektomie signifikantně zlepšuje hladinu sérové-

ho testosteronu u infertilních mužů, zejména 

u těch s preoperačním hypogonadizmem, což 

je možné potvrdit v  jejich indexu erektilních 

funkcí (IIEF skóre).

V roce 2007 vyšel v European Urology článek 

Traishe, Irwina Goldsteina a Kima: Testosterone 
and Erectile Function: From Basic Research to 

a New Clinical Paradigm to Managing Men with 

Androgen Insufficiency and Erectile Dysfunction 

(9). V závěru článku autoři stanovují postulát, že 

na základě důkazů, získaným z laboratorních 

animálních studií a klinických dat, androgenní 

insuficience poškozuje signální cesty mezi buň-

kami („cellular signaling pathways“) a vyvolává 

patologické změny ve tkáních penisu, které ve-

dou k erektilní dysfunkci.

V článku je použit termín paradigma.

Paradigma je souhrn základních domněnek, 

předpokladů, představ dané skupiny vědců. 

Ke každému paradigmatu patří i metodická 

pravidla řešení, intuitivní postoje a hodno-

cení problémů. Za paradigma považuje 

Kuhn (17) „obecně uznávané a vědecké 

výsledky, které v dané chvíli představují pro 

společenství odborníků model problémů 

a model jejich řešení“. Paradigma ovládá 

jistou vědeckou komunitu, častěji celý vědní 

obor a je určujícím prvkem při rozhodování, 

co by mělo být předmětem výzkumu a co 

ne, jaké metody lze s úspěchem použít, do-

konce i jakého druhu musí být výzkumné 

výsledky. Podstata paradigmatu je větši-

nou explicitně vyjevena v učebnicích, nebo 

v textech všeobecně uznávaných klasiků. 

Proměna vědeckého paradigmatu se děje 

zvraty. Podle Jaroslava Madlafouska je para-

digma „dvakrát dobré“, když pomáhá lidem 

s konkrétními problémy (18).

Souvislost varikokély a předčasné ejakula-
ce je popsána v práci autorů z Kerman University 

of Medical Sciences, Iran z roku 2008 (10).
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V roce 2009 byla publikována práce androlo-

gů a urologů z univerzit ve Florencii a v Milánu, 

konstatující souvislost varikokély, symptomů 

prostatitidy a předčasné ejakulace (11).

V roce 2010 byla publikována práce auto-

rů z Department of Urology, Ghaem Hospital, 

Mashhad University of Medical Sciences, 

Mashhad, Iran (12), popisující zlepšení předčasné 

ejakulace po operaci varikokély u 75 % z celko-

vého počtu 1 711 pacientů.

V článku Nejčastější problémy v dětské 
urologii (Drlík M, Dítě Z, Kočvara R) z roku 2013 

(13) najdeme informaci: „na jedné straně je o va-

rikokéle známo, že jde o progresivní onemocnění 

postupně zhoršující funkce varlete (14), na druhé 

straně dosahuje klinické významnosti pouze 20 % 

všech pacientů s varikokélou“. Kritériem klinické 

významnosti je zde snížení objemu varlete – 

hypotrofie, atrofie. Dále: „Pacienti s normálním 

spermiogramem či subklinickou varikokélou (za-

chytitelnou pouze na ultrazvukovém vyšetření, 

nikoli klinicky) k léčbě indikováni nejsou“. Zde je 

třeba nesouhlasit; pacienti s hypotrofií a atrofií 

mají již pokročilé postižení s morfologickým 

korelátem v  testikulární tkáni, které se léčí 

s podstatně horšími výsledky nežli postižení 

funkční, kdy funkcí je míněna drenáž žilní, ni-

koli následky poruchy žilní drenáže (zhoršení 

spermiogeneze a testikulární steroidogeneze). 

Stupeň funkčního postižení tkáně varlete není 

v korelaci s viditelnou a hmatnou dilatací vén 

pampiniformního plexu, který reaguje citlivě 

na změny teploty a na dotykové podněty (1). 

Kontrakce svalová se týká tuniky muscularis stě-

ny žilní i tuniky dartos skrota, může se dostavit 

při položení pacienta na chladné lehátko, posta-

vení na chladnou podlahu, při dotyku vyšetřujicí 

ruky, při subjektivním pocitu stresu z vyšetře-

ní. V článku se autoři odvolávají na Guidelines 

Evropské urologické asociace (EAU). V EAU 
guidelines – aktualizaci z r. 2013 (15), ve stati 

věnované varikokéle není zmínka o souvislosti 

varikokély a hormonálních funkcí varlat, ač jde 

o aktualitu starší než 40 let (2, 3). Ve vydání EAU 

guidelines z roku 2007 (16) najdeme v kapitole 

věnované varikokéle informaci o snížení funkce 

Leydigových buněk; v aktualizaci z r. 2013 tato 

informace již není. O termografické diagnos-

tice varikokély, doporučené ve WHO manuálu 

pro standardizované vyšetření a diagnostiku 

infertilního muže z r. 2000 (3) v EAU guidelines 

2013 není uvedeno také nic, ačkoliv manuál je 

uveden v použité literatuře. EAU guidelines jsou 

u nás užívána jako arbitr pro hodnocení správ-

ného diagnostického a léčebného postupu. Je 

nutno říci, že v této oblasti jsou EAU guidelines 

zcela insuficientní, neodpovídající současnému 

stavu medicínské vědy. Jejich aktualizace není 

dostačující, jejich užívání jako měřítka správnosti 

je kontraproduktivní; konzervuje postupy, které 

nejsou adekvátní současnému stavu poznání.

Závěrem: je nutno se zabývat tvorbou no-
vého paradigmatu diagnostiky a terapie 
poruchy žilní drenáže varlat a varikokély, 
které bude adekvátní současnému stavu 
poznání. Preventivní, prediktivní a proaktiv-

ní medicínský přístup zde může uchránit 

muže od infertility, uchránit ženy postiže-

ných mužů od zátěže asistovanou reproduk-

cí, přispět k úspěšné terapii deficitu testoste-

ronu, poruch erekce, ejakulace a k udržení 

dostatečné produkce androgenů ve druhé 

polovině života mužů.

Na základě tohoto příspěvku vznikla další práce 

s doprovodem 55 fotografií. V rozšířeném rozsahu 

včetně fotodokumentace je práce k dispozici na 

webu: www.varikokela.info.
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