
ABSTRAKT 

Úvod: Neplodnost párů je v současné době velkým problémem, přičemž na 

poruchách plodnosti se podílí muž i žena stejnou měrou. Je důležité, aby příčina byla 

odhalena co nejdříve. Mezi diagnostické možnosti odhalení mužské neplodnosti patří 

stanovení spermiogramu pomocí průtokové cytometrie a mikroskopického vyšetření 

spermatu. 

Cíl:  Cílem naší práce je vypracovat přehled možných příčin mužské neplodnosti  

a souhrn možných vyšetření spermatu průtokovou cytometrií. Dále vyhodnotit data 

spermiogramů změřená průtokovou cytometrií, získaných od mužů v průběhu let 2008, 

2009 a 2010 na Ústavu klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Hradec 

Králové, a najít mezi těmito parametry spermií vzájemné závislosti. Dále se práce zabývá 

optimalizací metodiky vyšetření spermatu průtokovou cytometrií. 

Metodika:  Stanovení parametrů spermií (počet spermií a leukocytů, vitalita 

spermií, stav jejich akrozomu a přítomnost intra-akrozomálního proteinu) bylo provedeno 

průtokovým cytometrem Cytomics FC 500 s analyzačním softwarem CXP. Použitá metoda 

vychází z testu SpermFlow od firmy Exbio. Vzorky ejakulátu byly získány od 163 mužů. 

Výsledky: Statistická analýza jednotlivých dat našeho souboru ukázala, že muži 

s nízkým počtem spermií v ejakulátu mají větší podíl spermií s narušeným akrozomem. 

Skupina mužů s oligospermií má také větší podíl spermií s nedostatečným množstvím  

intra-akrozomálního proteinu nutného pro zdárný proces fertilizace. Zajímavým zjištěním 

je, že muži s nedostatečnou vitalitou spermií mají zároveň vyšší podíl spermií s narušeným 

akrozomem. Další analýzou jsme neprokázaly závislost mezi sníženou vitalitou  

a leukospermií ani mezi sníženou vitalitou a oligospermií. Závislost jsme nenašly ani při 

zkoumání vlivu věku muže na počet spermií v ejakulátu.   

Zkoumání optimalizace metodiky vyšetření spermatu průtokovou cytometrií 

ukázalo, že způsob ředění spermatu významně neovlivňuje výpočet koncentrace spermií 

ve vzorku normospermatika. Ale u mužů s oligospermií či azoospermií je způsob ředění 

vhodné řešit. Srovnáním stanovení počtu leukocytů ve spermatu průtokovou cytometrií  

a mikroskopickou metodou byly zjištěny podobné výsledky. Značením spermií propidium 



jodidem a 7-aminoaktinomycinem D u stanovení životnosti spermií jsme shledaly, že 

propidium jodid je vhodnější ke stanovení životnosti spermií. Toto vyšetření je nejvíce 

náchylné na způsob uchování a zpracování vzorku. Shodujeme se s metodickým 

doporučením SpermFlow od firmy Exbio, že nejvhodnější je 30min inkubace naředěných 

spermií s propidium jodidem. Promývání vzorku na stanovení akrozomálních proteinů se 

nám zdá být nejvhodnější 3násobné promytí vzorku před značením protilátkou Hs-14. 

Závěr:  I když průtokovou cytometrií stále nelze hodnotit všechny zkoumané 

parametry spermií, jako je například morfologie, její zavedení do diagnostiky mužské 

neplodnosti a progresivní vývoj umožňují rychlé, správné a přesné stanovení parametrů 

spermií. V současné době je snaha o optimalizaci nových metodik ke stanovení dalších 

parametrů kvality spermií, buď přímo, nebo nepřímo, jako se to podařilo v případě motility, 

kdy objevení souvislosti potenciálu mitochondriální membrány s motilitou spermií 

umožnilo stanovení tohoto parametru průtokovou cytometrií.  

 


