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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  
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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.  
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ABSTRACT 

Background: Currently infertility of couples is a major problem, whereas the share 

of man and woman in infertility disorder is alike. It is important to discover the cause of 

infertility as soon as possible. The diagnostic possibilities of male infertility detection 

include the examination of sperm by flow cytometry and microscopic examination of 

semen.  

Aims: The aim of our work is to draw up an overview of the possible causes of 

male infertility and a summary of possible examination of semen using flow cytometry. 

Next aim is to evaluate the data measured by flow cytometry obtained from men over the 

years 2008, 2009 and 2010 at the Institute of Clinical Immunology and Allergology 

University Hospital Hradec Králové, Czech Republic, and determine interdependencies 

between the measured sperm parameters. Further, the work deals with the methodology 

optimization in examination of semen using flow cytometry. 

Methods: Determination of sperm parameters (sperm count and leukocyte count, 

sperm vitality, acrosom status and presence of intra-acrosomal protein) was performed 

using flow cytometer Cytomics FC 500 with CXP analytic software. The method used is 

based on the test SpermFlow from the company Exbio. Semen samples were obtained from 

163 men.  

Results: Statistical analysis of our data set showed that men with low sperm count 

in ejaculate have a larger proportion of sperm with impaired acrosome. A group of men 

with oligospermia also have a higher proportion of sperm with insufficient quantity of 

intra-acrosomal protein required for successful fertilization process. An interesting finding 

is that men with poor sperm vitality also have a higher proportion of sperm with impaired 

acrosome. During, further analysis we documented neither a link between reduced vitality 

and leukospermia nor between reduced vitality and oligospermia. We have not found any 

dependence even when examining the impact of age of man on sperm count in ejaculate. 

Methodology optimization in examination of semen using flow cytometry showed 

that the method of dilution of semen does not significantly affect the calculation of the 
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concentration of sperm in the sample of normospermatic man. On the other hand, with 

oligospermatic or azoospermatic men the way of diluting should be considered. When 

comparing the ways of determination of the leukocyte count in semen using flow cytometry 

and microscopic methods we found similar results. Staining the sperm with propidium 

iodide and 7-aminoaktinomycine D, we found that propidium iodide is preferable to 

determine sperm vitality. The result of this test is most depending on the method of 

preservation and processing of the sample. We agree with the methodical recommendation 

SpermFlow by Exbio, that the best is 30min incubation of diluted semen with propidium 

iodide. As to washing the sample to determine the acrosomal protein, we consider triple 

washing of the sample the best, prior to staining with the antibody Hs-14.  

Conclusions: Although flow cytometry is still not able to evaluate all the examined 

sperm parameters such as morphology, its introduction to the diagnosis of male infertility 

and the progressive development enables fast, accurate and precise determination of sperm 

parameters. Currently, efforts are made to optimize the new methodologies to determine 

other parameters of sperm quality, either directly or indirectly. This was successful in the 

case of motility, where the discovery of mitochondrial membrane potential related to sperm 

motility allows the determination of this parameter using flow cytometry. 
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ÚVOD 

Výskyt neplodnosti párů se nejen v České republice trvale zvyšuje. Přitom 

neplodnost představuje závažný sociální, zdravotnický a ekonomický problém, který má 

řadu příčin.   

V České republice zůstává v současné době přibližně 20-25 % párů nedobrovolně 

bezdětných. Podle hrubých odhadů Světové zdravotnické organizace se dokonce uvádí, že 

problémy s plodností se objevují nově asi u 2 milionů párů ročně. Faktem je, že na 

poruchách plodnosti se podílejí obě pohlaví stejnou měrou. Zbývajících 20 % příčin 

infertility je způsobeno kombinací mužského a ženského faktoru. Je tedy nutné, aby byl 

muž vyšetřován stejně intenzivně jako žena. 

Mužská neplodnost nejvíce závisí na funkční kvalitě spermií. V důsledku různých 

příčin může u některých mužů dojít např. ke snížení počtu spermií, ke snížení jejich 

motility, vitality, k porušení integrity akrozomu, změně jejich morfologie nebo 

k přítomnosti cizích buněk v ejakulátu, a tím ke zhoršení funkčních vlastností spermií.  

Základním ukazatelem mužské neplodnosti je spermiogram, při kterém se hodnotí 

parametry, které ovlivňují schopnost spermií oplodnit vajíčko. Jedná se o celkové 

posouzení kvality ejakulátu pomocí průtokové cytometrie a mikroskopického vyšetření. 

Vedle nových poznatků o etiologii a patofyziologii neplodnosti se stále rozvíjí  

i nové diagnostické možnosti, jako je např. vývoj průtokové cytometrie, která zajišťuje 

rychlost, přesnost a multiparametrovou analýzu. 
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CÍL PRÁCE 

Cílem této diplomové práce je vypracovat přehled možných rizikových faktorů  

a příčin mužské neplodnosti. Dále se práce zabývá možností vyšetření spermatu pomocí 

průtokové cytometrie včetně optimalizace metodiky. Práce též vyhodnocuje výsledky 

analýzy spermatu průtokovou cytometrií získaných od vyšetřených mužů v průběhu let 

2008, 2009 a 2010 na Ústavu klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Hradec 

Králové. Cílem je najít mezi těmito parametry spermií vzájemné závislosti. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1. Spermie 

Lidská spermie byla poprvé popsána v roce 1677 vynálezcem mikroskopu 

Holanďanem Antony van Leewenhookem (1).  

Zralá mužská pohlavní buňka spermie je dlouhá 70 µm. Skládá se ze 2 hlavních 

částí: z hlavičky a z bičíku, který někteří autoři podrobují dalšímu dělení (krček, střední 

část, hlavní oddíl a koncový oddíl). Celá spermie je pokrytá buněčnou membránou, která se 

skládá z významných bílkovin provokujících k vytváření protilátek proti spermiím (1).   

 

Obr. 1 Schéma lidské spermie; A – hlavička s akrozomem, B – krček, C – bičík (1) 

Hlavička mužské spermie má oválný tvar a měří 5 µm do délky, 3 µm do šířky.  

Nejpodstatnější částí hlavičky je její „čepička“ (akrozom), která ji pokrývá ze dvou třetin. 

Akrozomální část hlavičky je velmi důležitá v procesu oplodňování, neboť obsahuje řadu 
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velmi důležitých enzymů (hyaluronidáza, kyselá fosfatáza, arylsulfatáza, glukosaminidáza, 

fosfolipáza, akrozin a další) umožňujících průnik spermie přes první vrstvu vajíčka (zónu 

pellucidu). Enzymatickému „rozpuštění“ místa vstupu spermie do vajíčka předchází 

šroubovitý pohyb hlavičky spermie (1). V hlavičce je dále zkondenzovaný genetický 

materiál, tedy 23 chromozomů (10). 

Krček spermie obsahuje mitochondrie a glykolytické enzymy a umožňuje pohyb 

bičíku. V mikroskopu se krček spermie zobrazuje jako proximální mírně ztluštělá část 

bičíku (10). 

Bičík spermie, dlouhý asi 65 µm a široký 1 µm, umožňuje progresivní pohyb celé 

spermie kupředu. Charakteristický pohyb spermií je považován za jeden z nejdůležitějších 

parametrů plodnosti. Bičík spermie se „mrskne“ desetkrát za sekundu, ale forma pohybu 

celé spermie je velmi různorodá a postupuje od báze k vrcholu bičíku. V ejakulátu se 

rychlost spermií uvádí 10-60 µm za sekundu (1).  

Pohyb spermií je umožněn složitým biochemickým procesem, při němž je využíván 

mohutný enzymatický systém (jako dynein, adenosintrifosfát, adenosindifosfát)  

a mikrotubulární (trubičkový) aparát (složený z myosinu, aktinu, tubulinu). Za mohutného 

přispění iontů hořčíku a vápníku, dále aktivačních oxidoredukčních pochodů v bičíkových 

mitochondriích dojde k vyvinutí celého procesu pohybu spočívajícího v přibližování  

a oddalování, proklouzávání jednotlivých mikrofilament bičíku. Pod mikroskopem pak lze 

vnímat pohyb spermií jako temperamentní a vlnivý a současně posunující hlavičku spermie 

kupředu (1). 

2. Seminální plazma 

Tekutina, ve které se pohybují spermie, se nazývá seminální plazma. Patří mezi 

zcela přirozené prostředí pro spermie a může některými svými vlastnostmi silně ovlivnit 

jejich fertilizační schopnost. Skládá se ze 100-200 bílkovin a obsahuje výměšky 

seminálních váčků, prostaty a přídatných žlázek (bulbouretrálních). Tyto výměšky jsou 

složeny z bílkovin, tukových částek a cukrů. Látkové složení je prakticky velmi podobné 
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složení lidské krevní plazmy, i když hlavní rozdíl mezi nimi je v obsahu cukrů. V seminální 

plazmě je vyšší obsah fruktózy a nižší glukózy. Za hlavní zdroj energie spermií se považuje 

fruktóza (1). 

Tab. 1 Objemové složení ejakulátu (10) 

 

 

 

 

Prostatická seminální plazma ochraňuje spermie proti „bobtnání“ a hraje důležitou 

úlohu při zkapalňování lidského ejakulátu. Zároveň brání toxickému poškození spermií tím, 

že obsahuje antioxidační látky, vápník, hořčík a zinek. Seminální plazma lidí s nižším 

počtem spermií (oligospermiogram) obsahuje více cholesterolu (1). 

Seminální plazma má řadu fyzikálně chemických vlastností, které ve vzájemné 

souhře zabezpečují a ochraňují spermie. Z hlediska imunologického (možnosti reakce např. 

buněk vytvářejících protilátky a zabezpečujících sekreční aktivitu) jsou u mužů se sníženou 

fertilizační schopností zjištěny vyšší hladiny nespecifických faktorů imunity, jako jsou 

např. lysozym, komplement 3 (C3), alfa 2-makroglobulin, alfa 1-antitrypsin, beta  

2-mikroglobulin a jiné). Charakter těchto faktorů většinou svědčí o účasti zánětlivého 

procesu, který může být také zodpovědný za sníženou funkci spermií (1). 

Seminální plazma však na druhé straně obsahuje imunosupresivní látku (enzym 

transglutaminázu nebo další polyamidy), která zase navozuje imunologickou toleranci ke 

geneticky nepodobným buňkám, jako je např. vajíčko. Tato látka je stále předmětem 

zkoumání, neboť se ukazuje, že genetická variabilita v množství imunosupresivního účinku 

v seminální plazmě může také z části vysvětlit rozvíjení protilátek proti spermiím 

v ženském reprodukčním traktu nebo slabou protilátkovou a buněčnou odpovídavost 

k infekcím pohlavního a močového ústrojí u muže (1). 

Složka ejakulátu Podíl Poznámka 
Spermie 1 %  

Sekret z nadvarlete 9 %  

Sekret seminálních váčků 65 % obsahuje fruktózu 
Prostatický sekret 25 % obsahuje kyselou fosfatázu 
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Seminální plazma v podstatě spermie chrání a v procesu oplodňování má i tzv. 

kapacitační účinek. Kapacitace znamená určitou přípravu povrchu spermie (obalových 

vrstev, membrán), především akrozomu. Ke kapacitaci dochází prakticky pokaždé, když 

spermie prochází ze zadní poševní klenby, přes čípek děložní, dutinou děložní a pak 

vejcovodem k vajíčku. Tato složitá příprava má za následek přichycení spermie k povrchu 

vajíčka (1). 

3. Spermatogeneze 

Proces tvorby a přenosu spermií se nazývá spermatogeneze. Spermie se vytvářejí ve 

varlatech muže. Na rozdíl od vajíček ženy se vytvářejí stále nové spermie, a to v počtu 

desítek milionů denně. Varlata jsou umístěna mimo břišní dutinu v šourku, neboť 

k produkci spermií je potřeba teploty nižší než 37 °C.    

Hypotalamus zahajuje tento proces tím, že začne do krevního řečiště směrem 

k hypofýze vylučovat hormon uvolňující gonadotropin (GnRH). Hypofýza následně spustí 

sekreci folikulostimulačního hormonu (FSH) a luteinizačního hormonu (LH) do krve 

směrem k varlatům. Leydigovy buňky ve varlatech odpovídají produkcí testosteronu. Pod 

vlivem testosteronu dozrávají spermatidy uvnitř Sertoliho buněk. Poté jsou spermie 

shromažďovány v nadvarleti, kde plnohodnotně dozrávají. Po deseti až čtrnácti dnech je 

spermie plodná (2). Zralé spermie pak z nadvarlat putují chámovodem do semenných 

váčků. Při ejakulaci se vyprazdňují semenné váčky a spolu s příměsmi tekutiny z prostaty 

se spermie dostávají do močové trubice a z ní ven (1). 

LH je důležitý pro tvorbu mužského pohlavního hormonu testosteronu ve varlatech. 

FSH má značný vliv na tvorbu a zrání spermií. Androgeny a estrogeny z varlat přes 

hypotalamus regulují produkci hormonů v hypofýze. Testosteron stimuluje růst tělesného 

ochlupení, výrazně zvyšuje sexuální aktivitu a s dalšími hormony vytváří zralé, plodné 

spermie. 
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Obr. 2 Mechanismus hormonálního procesu spermatogeneze (9) 

Celý proces tvorby a přenosu spermií trvá cca 90 dnů. Tvorba spermií ve varlatech 

trvá přibližně 74 dnů, dozrávání a přenos spermií 2 týdny. Nedojde-li k ejakulaci, zralé 

spermie asi po 1 měsíci odumírají. Proces tvorby spermií je však nepřetržitý. Staré spermie 

jsou vždy nahrazeny novými (2). 

Spermie jsou schopny oplodnit vajíčko tři až čtyři dny, podle některých autorů 

dokonce pět až šest dní po pohlavním styku. S rostoucím časem funkčnost spermie klesá  

a pravděpodobnost oplození se snižuje. Nejlépe je, dostanou-li se spermie do pochvy ženy 

jeden den před tím, než vajíčko ve vaječníku dozraje. Vajíčko je schopno oplození po 

ovulaci 20 až 24 hodin (3). 
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4. Neplodnost 

Neplodnost (infertilita) je definována jako neschopnost početí do jednoho roku při 

dobře časovaném, nechráněném pohlavním styku nebo jako neschopnost donosit a porodit 

zdravé dítě. Nejde o stejnou diagnózu, jakou je sterilita, kdy těhotenství není možné  

v žádném případě (2). 

Existují dva typy neplodnosti, a to primární a sekundární. Pod pojmem primární 

neplodnost se zahrnují páry, kterým se nikdy nepodařilo otěhotnět. Sekundární neplodnost 

je definována jako neschopnost počít po předchozím otěhotnění (ať už zakončeném 

porodem, interrupcí nebo potratem). Předchozí schopnost početí nezajišťuje plodnost i do 

budoucna. Některé páry trpí dokonce primární a posléze i sekundární neplodností (8).  

Odhaduje se, že každý pátý pár v reprodukčním věku má potíže s otěhotněním. 

Výzkumy jasně ukazují, že největší problémy s neplodností mají ženy ve věku 35 až 44 let. 

Plodnost začíná klesat po 35. roce života a prudce se snižuje od 40. roku života a dále. Ve 

skutečnosti se jen 2 % všech dětí rodí ženám starším 40 let (8). 

Naše práce je zaměřena na mužskou neplodnost, proto se dále budeme zabývat jen 

problémy muže. 

5. Rizikové faktory mužské neplodnosti 

Při pátrání po příčinách mužské neplodnosti se zjišťují i možné rizikové faktory, 

které přímo nezpůsobí neplodnost, ale mohou k ní výrazně přispět.  

5.1. Psychická zátěž 

Dnešní doba je stále více přehlcena podněty, které lidé musí čím dál rychleji 

zpracovávat. V případě, že vnější vlivy člověka stimulují a pozitivně povzbuzují, pak se 

mluví o pozitivním stresu, nazývaném také eustres. Člověk je bdělý, pozorný a zaujatý. 

Pokud je zároveň poměr mezi těmito podněty a klidovými fázemi vyrovnaný, cítí se člověk 

celkově dobře. Negativní vlivy, které vyvolávají napětí, strach nebo zlost, vedou 

k negativnímu stresu, nazývanému též distres. Tento škodlivý stres přetrvává i v klidových 
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fázích a trvale negativně ovlivňuje život. Distres může mít za následek vyčerpání, 

nervozitu, poruchy spánku, zánět žaludeční sliznice a také může mít negativní dopad na 

tvorbu a funkci mužských spermií snížením hladiny LH (9). 

5.2. Zranění 

Zranění způsobené např. při sportu či autonehodě mohou ovlivnit mužskou 

schopnost tvořit spermie. Při úrazech může dojít k poškození varlat nebo k přerušení vas 

deferens, velmi jemného vývodu, který zajišťuje transport spermií z varlete do ejakulačního 

vývodu. Porušení cév snižuje přísun kyslíku k buňkám, které produkují spermie, a může 

způsobit jejich odumření. Poranění dalších orgánů, jako např. močového měchýře, prostaty 

nebo míchy může mít na plodnost rovněž vliv (8). 

Torze varlat může vést rovněž k neplodnosti. Jedná se o stav, kdy dojde 

k samovolnému otočení varlete v šourku. Každé varle je „zavěšeno“ na semenném provazci 

uvnitř šourku. Tyto provazce zajišťují průchod spermatu z varlat a zároveň i jejich krevní 

zásobení. Přetočením varlete se v provazci zastaví přívod krve, čímž dojde k jeho těžkému 

poškození (8). 

5.3. Pohlavně přenosné nemoci a jiná onemocnění 

Pohlavně přenosné nemoci jsou častou příčinou mužské neplodnosti. Například 

chlamydiové onemocnění, pokud není léčeno, může vést ke zjizvení močové trubice. 

Takové zjizvení může tvořit překážku průchodu semene (8). Vnější příznaky sexuálně 

přenosných nemocí jsou u mužů obvykle zcela jasné, a proto lze takovou nemoc brzy 

vyléčit. Ale asi ve 2 % případů se infekce dostane do nadvarlete. Během infekčního 

onemocnění se počet spermií snižuje, pokud se však choroba léčí vhodným antibiotikem, 

počet spermií se vrací do normálního stavu (2). 

Neplodnost muže může také negativně ovlivnit prodělání příušnic po pubertě, 

operace dětské kýly či nesestouplé varle. Chirurgické zákroky při kýle a při stažení 

nesestouplého varlete se vykonávají v blízkosti nadvarlete, které zásobí varle krví. Dojde-li 

k případnému poškození přívodu krve, varle odumře (2). 
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V případě plánované expozice cytostatikům z důvodu maligního nádoru nebo 

některých autoimunitních chorob je možné ochránit gamety mužů i žen jejich 

kryokonzervací in vitro. Preventivní zmrazení spermií bez konkrétní indikace jen z důvodu 

postupujícího věku se zatím příliš nerozšířilo. Je to pravděpodobně proto, že muži nemají 

ostrý věkový limit své plodnosti (10). 

5.4. Kouření 

Podle současných studií jsou spermie kuřáků ve srovnání s nekuřáky častěji 

neobvyklého tvaru a nesou genetické poruchy. I když kouření nemusí způsobit samo o sobě 

neplodnost, může se stát dalším zhoršujícím faktorem u mužů, jejichž kvalita spermatu je 

již nějakým jiným způsobem snížena (8). 

5.5. Užívání návykových látek 

Alkohol a drogy mohou rovněž negativně ovlivnit mužskou plodnost. Výsledkem 

chronického alkoholismu končícího poškozením jater je i snížení plodnosti. Také kouření 

marihuany může negativně ovlivnit plodnost poklesem hladiny LH a omezenou tvorbou 

testosteronu. Nízká hladina testosteronu vede k impotenci a k úbytku spermií. Stejně tak  

i celá řada přípravků podporujících růst svalové hmoty způsobuje pokles LH a testosteronu, 

a dokonce zmenšení velikosti varlat (8). 

 5.6. Nadměrné teplo 

Teplota varlat je o 2 °C nižší než teplota těla. K ochlazení dochází především díky 

šourku, který tuto konstantní teplotu udržuje (9). 

Vysoké teploty, např. v horkých vanách, vířivkách a saunách, ale i nošení úzkých 

kalhot nebo těsného spodního prádla, ovlivňují mužskou plodnost (8). 

5.7. Expozice diethylstilbestrolu (DES) 

Byl-li muž vystaven působení látky DES v době vlastního vývoje v děloze matky, 

mohl být narušen vývoj jeho pohlavních orgánů, včetně spermatických vývodů a varlat. To 

vedlo k poruše tvorbě spermií. Tato komplikace již patří minulosti, dnes je vyloučena (8). 
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Tento lék byl v letech 1943-1971 často předepisován těhotným ženám, aby se zabránilo 

potratu (2). 

5.8. Faktory životního prostředí 

Negativní vlivy životního prostředí mohou působit na tvorbu spermií dočasně,  

i trvale. Expozice chemickým (např. těžké kovy: olovo, kadmium a arsen) a toxickým 

látkám může taktéž ovlivnit mužskou plodnost. Některé pesticidy a herbicidy, které svým 

působením připomínají účinek estrogenu, mohou ovlivnit produkci spermií (8).  

Elektromagnetické vlnění může být považováno za možnou příčinu poškození 

jedině v případě, že jeho intenzita překročí zákonem stanovenou hranici. Pro plodnost může 

mít zničující důsledky také expozice ionizujícímu záření (9). 

Vlivy vnějšího prostředí ohrožují více muže než ženy, protože muži produkují 

spermie nepřetržitě. Avšak ze stejného důvodu mají muži větší naději na zlepšení, pokud 

jsou negativní vlivy vnějšího prostředí odstraněny (2). 

6. Příčiny neplodnosti u muže 

V minulosti se snaha o vyšetření a léčbu týkala spíše ženy. Současné údaje však 

ukazují, že na příčinách neplodnosti se podílejí obě pohlaví stejnou měrou. Dále asi 20 % 

příčin infertility je způsobeno kombinací mužského a ženského faktoru a nebo není příčina 

nikdy objasněna (8). Je tedy nutné, aby byl muž vyšetřován stejně intenzivně jako žena. 

Množství spermií a jejich kvalita jsou základním kamenem mužské plodnosti. 

Existuje celá řada příčin mužské neplodnosti, nejčastějšími jsou poruchy tvorby  

a vyzrávání spermií a poruchy průchodnosti vývodů, kterými prochází sperma (8). 

Příčiny infertility je možno rozdělit do tří hlavních skupin: 

� Pretestikulární 

� Testikulární 

� Posttestikulární 
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6.1. Pretestikulární příčiny 

Tvorba spermií a jejich zrání může být porušena kvůli hormonální nerovnováze, 

která má vliv na spermie a buňky produkující testosteron ve varlatech (2).  

6.1.1. Onemocnění hypotalamu 

Při onemocnění hypotalamu se lze setkat s různými izolovanými deficity hormonů 

produkovanými hypotalamem. Jedná se např. o izolovaný deficit gonadotropinů, kterému 

se také říká Kallmannův syndrom. Při tomto onemocnění chybí hypotalamický hormon 

GnRH (4).  

Dále se jedná o izolovaný deficit FSH a LH. Příčinou izolovaného deficitu LH je 

parciální deficit gonadotropinů, kdy hladina LH dostačuje k stimulaci tvorby 

intratestikulárního testosteronu s následující spermiogenezí, ale testosteron nedostačuje 

k virilizaci pacienta (4). 

6.1.2. Onemocnění hypofýzy 

Nedostatečnost hormonů hypofýzy není častou příčinou neplodnosti mužů. 

Odhaduje se, že asi jen 2 % všech případů mužské neplodnosti jsou způsobena 

abnormálními hladinami hormonů hypofýzy (8). 

K insuficienci hypofýzy může dojít v důsledku postižení tumorem, infarktem, 

iatrogenním zásahem (operace) či granulomatózním nebo infiltrativním procesem. Objeví-li 

se před pubertou, dochází k růstové retardaci spolu s adrenálním a tyreoidálním deficitem 

(4).  

Hyperprolaktinémie, nadměrné zvýšení hladiny sérového prolaktinu, způsobuje 

reprodukční i sexuální dysfunkce. Příčinou mohou být některé tumory hypofýzy, 

secernující prolaktin (4).  

Hypogonadotropní hypogonadismus, který se objeví u pohlavně zralého muže, je 

obvykle nádorového původu. Snížení libida, impotence a infertilita mohou o několik let 

předcházet symptomy z expanze tumoru (4). 
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6.1.3. Exogenní a endogenní hormony 

6.1.3.1. Nadbytek estrogenů či androgenů 

Adrenokortikální tumory, tumory Sertoliho buněk a intersticiálních buněk testis 

mohou produkovat estrogeny. Estrogeny působí hlavně supresí sekrece gonadotropinů 

v hypofýze, což vede k sekundárnímu testikulárnímu selhání (4).  

Podobným způsobem účinkují i androgeny na úrovni hypotalamu. Užívání 

androgenů v podobě anabolických steroidů může vést k dočasné sterilitě (4). 

Endogenní exces androgenů může být způsoben tumorem nadledvin produkujícím 

androgeny či tumorem testis (4).  

6.1.3.2. Nadbytek glukokortikoidů 

Bez ohledu na to, zda je nadměrný přívod glukokortikoidů exogenního (terapie 

ulcerózní kolitidy, astmatu, revmatoidní artritidy), či endogenního původu (Cushingův 

syndrom), výsledkem je porušení spermiogeneze. Zvýšená plazmatická hladina kortizolu 

tlumí sekreci LH a způsobuje sekundární testikulární dysfunkci. Korekce hladin 

glukokortikoidů vede ke zlepšení spermiogeneze (4).  

6.1.3.3. Hypertyreoidismu a hypotyreoidismus 

Zvýšené či snížené hladiny hormonů štítné žlázy tlumí spermiogenezi. 

Hypertyreoidismus postihuje jak hypofyzární, tak testikulární funkce s poruchou sekrece 

releasing hormonů a zvýrazněním konverze androgenů na estrogeny (4). 

6.2. Testikulární příčiny 

6.2.1. Chromozomální abnormality 

U pacientů s azoospermií byla v 21 % prokázána přítomnost chromozomálních 

abnormalit (5). 

Může se jednat např. o Klinefelterův syndrom, onemocnění, které je způsobeno 

přítomností nadbytečného chromozomu X u muže (4).  
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Variantou Klinefelterova syndromu je XX-onemocnění, u kterého pacienti mají 

chromozomální komplement 46 XX (4). 

Jen v izolovaných případech však byla dokumentována souvislost infertility se 

specifickou chromozomální abnormalitou: D-D translokace, abnormality prstence, 

reciproční translokace (4). 

6.2.2. Noonanův syndrom (mužský Turnerův syndrom) 

Noonanův syndrom je mužským protějškem Turnerova syndromu (XO). Postižení 

mají podobné rysy: krátkou postavu, blanitý krk, nízko posazené uši, abnormality oční  

a kardiovaskulární (4).  

Většina mužů s tímto syndromem má kryptorchismus, porušenou spermiogenezi  

a je postižena infertilitou. Při snížené funkci testis jsou zvýšené hladiny FSH a LH (4). 

6.2.3. Myotonická dystrofie 

Myotonie představuje opoždění svalové relaxace po iniciální kontrakci. Další 

klinické nálezy jsou zákaly čočky, frontální slepota a testikulární atrofie, přítomna  

v 80 % případů (4).   

6.2.4. Bilaterální anarchie 

Bilaterální anarchie (vanishing testes syndrome – syndrom vymizelých testis) je 

extrémně vzácné postižení. Pacient nemá palpovatelná testes a má známky pohlavní 

nezralosti v důsledku absence testikulárních androgenů (4).  

6.2.5. Aplazie zárodečných buněk 

Onemocnění může mít několik příčin: kongenitální absenci zárodečných buněk, 

genetické defekty nebo rezistenci k androgenům. Při biopsii testis se zjistí úplná absence 

zárodečných elementů. Klinický nález zahrnuje azoospermii s normální virilizací, testes 

normální konzistence, ale menší velikosti. Není přítomna gynekomastie (4).   
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Při jiných postiženích testis (kryptorchismus, toxické poranění testes) mohou 

semenotvorné kanálky také obsahovat jen Sertoliho buňky, ale pak jsou testes malá, 

histologicky nejsou uniformní (4).  

6.3. Posttestikulární příčiny 

6.3.1. Postižení transportu spermií 

6.3.1.1. Kongenitální 

Zřídkakdy může část mužského vývodného systému chybět. Absence vas deferens 

(jednostranná či oboustranná) je obvykle spojena s absencí vesicula seminalis, ampuly  

a hlavní části epididymis (4).  

6.3.1.2. Získaná 

Bakteriální infekce (Escherichia coli) u mužů starších 35 let a infekce Chlamydia 

trachomatis u mužů mladších mohou akutně, či chronicky postihnout epididymis 

s následným jizvením a obstrukcí (4).  

6.3.1.3. Funkční 

Poranění sympatických nervů při operaci může způsobit peristaltiku vas deferens, či 

retrográdní ejakulaci v důsledku špatného uzávěru hrdla močového měchýře při emisi 

spermatu. Diabetici s autonomní neuropatií mohou mít retrográdní ejakulaci spolu 

s impotencí. Různá farmaka (penoxybenzamin, metyldopa) interferují se sympatickým 

nervovým systémem. Poranění míchy vedoucí ke kvadruplegii a paraplegii také postihují 

transport spermií (4). 

6.3.2. Postižení motility a funkce spermií 

6.3.2.1. Kongenitální defekt bičíku 

Syndrom imobilních cilií je charakterizován imotilitou, či špatnou motilitou 

spermií. Testikulární biopsie u těchto onemocnění je normální, spermií je dostatek, ale 

pohyblivost je špatná, či chybí. Strukturální změny jsou dobře patrné elektronovým 

mikroskopem, chybí dyneinová raménka a centrální mikrotubuly. Motilita spermií je také 
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špatná při absenci enzymu proteinkarboxymetylázy v bičíku, který je nutný pro pohyb 

spermií (4). 

6.3.2.2. Maturační defekty 

Normální počet spermií, ale špatná motilita mohou být zjištěny po reverzi 

vazektomie jako výsledek epididymální dysfunkce. Chronicky zvýšený intratubulární tlak 

po vazektomii má škodlivý efekt na epididymis, nedochází k normální maturaci a získání 

motility spermií (4).  

6.3.2.3. Imunologické defekty 

Varle je z imunologického hlediska zcela výsadním orgánem. Díky jeho dobrému 

uložení mimo přímý krevní kontakt a díky velmi omezené mízní drenáži v něm za 

normálních podmínek nedochází k přímé imunologické reakci. V podpůrné tkáni varlete se 

však nacházejí makrofágy, které chrání varle před infekcí (1). 

V nadvarleti jsou kromě makrofágů přítomné i další buňky (lymfocyty  

a granulocyty). U zdravých mužů množství těchto buněk v ejakulátu kolísá. Tyto buňky se 

dostanou do ejakulátu z krve nadvarlete (1). 

Zevní membrána spermií je složena z různých komponent (glykoproteiny – cukry  

a bílkoviny, lipoproteiny – tuky a bílkoviny, enzymy), které působí jako antigeny, ale tělu 

vlastní, tedy jako autoantigeny. Za určitých okolností tyto autoantigeny navozují tvorbu 

autoprotilátek. Dochází k tomu velmi často při a po porušení bariéry krev-varle 

(hematotestikulární bariéry). Protilátky proti spermiím se pak nacházejí nejen v seminální 

plazmě či na povrchu spermií, ale někdy i v séru (1). 

Protilátky proti spermiím jsou hlavní příčinou imunologicky podmíněné mužské 

neplodnosti. Tyto protilátky znemožňují penetraci (proniknutí) spermie do vajíčka (8). 

Antispermatozoidální protilátky u mužského faktoru neplodnosti sterilních párů jsou 

přítomny u 30-50 % mužů. Odhaduje se, že protilátky proti spermiím a proti komponentám 

seminální plazmy se mohou vyskytovat téměř ve 450 podobách (např.: protilátky spermie 

shlukující, protilátky znemožňující pohyb spermií, protilátky spermie poškozující,…) (1). 
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6.3.2.3.1. Protilátky spermie shlukující (spermaglutinační) 

Protilátky proti spermiím se prokáží jednak přímo navázané na spermiích, jindy 

v tekuté složce ejakulátu (v semenné plazmě) nebo i v krevním séru. Z imunologického 

hlediska je plodnost muže snížena tím více, čím vyšší je koncentrace nežádoucích 

protilátek a čím větší množství spermií je jimi povlečeno (1). 

Nejčastějším typem protilátek proti spermiím v české populaci jsou protilátky, které 

shlukují spermie hlavičkami (1). 

Protilátky proti spermiím se hodnotí v jednotlivých imunoglobulinových třídách: 

v seminální plazmě (ejakulátu) jsou nejčastěji protilátky proti spermiím v IgG, IgA  

a ojediněle v IgE, v sérech – v krvi pak v IgG a IgM (1). 

6.3.2.3.2. Protilátky znemožňující pohyb spermie 

Jedná se o typ protilátek, které se nazývají spermimobilizační. Jsou to takové 

protilátky, při jejichž působení je zapojen komplement. Jejich nález převládá u mužů 

v Japonsku, Číně a Malajsii (1). 

6.3.2.3.3. Protilátky spermie poškozující (spermcytotoxické) 

Spermcytotoxické protilátky jsou namířeny především na enzymatický aparát části 

hlavičky spermií (akrozom). Nález těchto protilátek v české populaci mužů nebývá častý 

(1). 

6.3.2.3.4. Buněčná imunita proti spermiím 

U některých mužů z neplodného páru se v ejakulátu může prokázat velké množství 

bílých krvinek (malé lymfocyty, makrofágy a jiné buňky). Tyto buňky aktivované většinou 

náhlou infekcí či vleklým zánětem mohou přímo ničit spermie nebo je poškozovat 

mezibuněčnými produkty cytokiny. Zvýšená hladina některých cytokinů v krvi nebo 

v ejakulátu prozradí vybičovanou buněčnou autoimunitu proti spermiím (1).  
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6.3.2.4. Sexuální dysfunkce a ejakulační problémy 

Snížený sexuální „drive“, impotence, předčasná ejakulace a neschopnost intromise 

jsou potenciálně korigovatelné příčiny reprodukčního selhání. Snížené libido a impotence 

mohou odrážet nízké hladiny sérového testosteronu (4). 

Ejakulační problémy se objevují jen u malého procenta neplodných mužů. Motilitu 

spermií může ovlivnit vazkost semene. Za normálních podmínek semenné váčky produkují 

enzym, který způsobuje, že semeno zrosolovatí krátce po ejakulaci. Asi po půl hodině 

semeno znovu zkapalní účinkem dalšího enzymu, který se vytváří v prostatě. Příliš vazké 

semeno nikdy nezkapalní, a proto se spermie nemohou dobře pohybovat (2). 

Příliš velké množství semene snižuje koncentraci spermií. Příliš malé množství 

semene může znamenat, že jsou blokovány semenné váčky, které dodávají ejakulátu 

energeticky bohatou fruktózu (2). 

6.3.2.5. Infekce 

Infekce hrají v mužské neplodnosti významnou roli. Mohou vést ke vzniku 

jizevnaté tkáně blokující kanálky, kterými prochází sperma, nebo mohou přímo ovlivňovat 

tvorbu spermií či jejich pohyblivost. Může se jednat např. o zánět prostaty, nadvarlete, 

varlete nebo močové trubice (8).  

Vysoká koncentrace gramnegativních bakterií (Escherichia coli) ve spermatu 

způsobuje poruchu motility. Sexuálně přenosné organismy Chlamydia trachomatis, 

Mycoplasma hominid a Ureaplasma urealyticum jsou zřídka příčiny infertility.  

U infertilních mužů proto není nutno rutinně provádět kultivaci spermatu (4). 
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6.4. Jiné příčiny 

6.4.1. Gonadotoxiny 

6.4.1.1. Léky 

Chemoterapie pro maligní onemocnění má devastující účinek na rychle se dělící 

zárodečné buňky, může poškodit i Leydigovy buňky. Rezistence terminálního epitelu je 

větší v dětství před pubertou (4). 

Alkylující agens (chlorambucil, cyklofosfamid, nitrogen mustard) jsou z hlediska 

spermiogeneze nejvíce toxická (4). 

Léky mohou tlumit spermiogenezi přímou inhibicí syntézy testosteronu, blokádou 

periferního účinku androgenů, inhibicí pituitární sekrece gonadotropinů či zvýšením 

hladiny estrogenů (4). 

Lehké drogy (marihuana, metadon) a heroin snižují plazmatickou hladinu 

testosteronu bez současného zvýšení LH, což ukazuje na centrální i testikulární působení. 

Také některé pesticidy (dibrómchlórpropan) zhoršují testikulární funkce (4). 

6.4.1.2. Radiace 

Zárodečné buňky jsou velmi citlivé na ozáření, Leydigovy buňky jsou relativně 

rezistentní. Jednorázová expozice 600 Gy způsobuje reverzibilní poškození zárodečného 

epitelu, při dávce vyšší je pravděpodobné poškození trvalé (4). 

6.4.2. Orchitida 

Muži, kteří prodělali v období po pubertě příušnice, mohou trpět příušnicovým 

zánětem varlete – orchitidou. Tato nemoc může zničit ve varleti buňky produkující spermie. 

Asi v 70 % případů dochází k destrukci těchto buněk pouze v jednom varleti (2). Bilaterální 

postižení se objevuje asi u 10 % postižených mužů, v tomto případě nejsou produkovány 

žádné spermie (5). Při současném očkování je výskyt parotitické orchitidy vzácný (4). 
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6.4.3. Trauma  

Exponovaná poloha testes znamená možnost častého poranění (sport). 

K iatrogennímu poranění může dojít během operace v inguině, jejímž následkem může být 

porucha cévního zásobení nebo vývodného systému testis (4). 

6.4.4. Systémová onemocnění  

6.4.4.1. Renální selhání 

Urémie je spojena s poklesem libida, impotencí, poruchou spermiogeneze  

a gynekomastií. Hladiny testosteronu v plazmě jsou nízké, hladiny LH a FSH zvýšené. 

Příčiny jsou multifaktoriální, u ¼ pacientů je zvýšená hladina prolaktinu. Porucha 

hypotalamo-hypofyzárně-gonadální osy může být způsobena nadbytkem estrogenů. 

Dalšími faktory jsou hypertenze a uremická nefropatie (4). 

6.4.4.2. Jaterní cirhóza 

Cirhóza je u velkého procenta mužů spojena s atrofií testis, impotencí, 

gynekomastií. Hladina plazmatického testosteronu je snížená. V důsledku sníženého 

vychytávání estrogenů játry a zvýšené konverze androgenů na estrogeny v periferii je 

zvýšená hladina estradiolu. Odpověď na podání hCG (lidský choriový gonadotropin) je 

snížená, což svědčí pro testikulární postižení. Základní hladiny FSH a LH jsou zvýšeny jen 

málo, v korelaci se sníženou hladinou testosteronu. Snížená reakce na podání GnRH 

ukazuje na porušení hypotalamo-hypofyzární regulace (4). 

6.4.4.3. Srpkovitá anémie  

U mnoha mužů s tímto onemocněním jsou patrné známky hypogonadismu. Hladiny 

testosteronu v séru jsou nízké, LH a FSH mohou být v normě, zvýšené i snížené. Tyto 

diskrepance znemožňují určit, zda hypogonadismus je testikulárního či hypotalamo-

pituitárního původu (4). 

6.4.5. Defektní syntéza či účinek androgenů 

Vzácná hereditární onemocnění s enzymovými defekty mohou vést k defektní 

syntéze testosteronu, spojené s inadekvátní virilizací, patrnou při porodu na genitálu (4). 
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Několik forem rezistence k androgenům vede k nedostatečné maskulinizaci 

s infertilitou i při normálně vyvinutém zevním genitálu. Diagnostický je nález 

abnormálních androgenních receptorů v kultuře fibroblastů z kůže genitálu. 

Charakteristická je zvýšená hladina LH (4). U mužů s idiopatickou azoospermií byl deficit 

androgenních receptorů zjištěn ve 40 % případů (5). 

6.4.6. Kryptorchismus 

Nesestouplé testis začíná být morfologicky abnormální po 2. roce věku (4). Pokud 

se tento stav nijak neléčí až do puberty, může dojít k trvalému poškození buněk 

produkujících spermie. Pravděpodobnou příčinou je zvýšená teplota, které jsou varlata 

dlouhodobě vystavena uvnitř tělu (2). Bývá přítomna dysgeneze obou testis, sestouplého  

i nesestouplého. Kvalita spermatu je špatná zejména u bilaterálního postižení (4).  

6.4.7. Varikokéla 

Dilatace vén plexus pampiniformis je nejčastější příčinou infertility u mužů. Je 

výsledkem venózní hypertenze a inkompetence chlopní venózního systému spermatických 

vén, které za normálních okolností napomáhají odtoku krve od varlat směrem nahoru 

k břichu (4). 

K vysvětlení poruch spermiogeneze při varikokéle bylo publikováno mnoho teorií. 

Podle teorie prof. Mazo jsou hlavními patogenetickými faktory kongenitální insuficience 

chlopní ve v. spermatica interna a venózní renální hypertenze (6). Tyto faktory vedou  

k retrográdnímu toku krve spermatickou žilou a k venózní hypertenzi v levém testis. 

Výsledkem je porucha mikrocirkulace a ischémie testis, která není přítomna na straně 

pravé, a porucha termoregulace, týkající se obou testis (4).  

Při venózní renální hypertenzi dochází k retrográdnímu proudění krve do centrální 

suprarenální vény, která nemá chlopně. Krev proudí přes tuto vénu do nadledvin. Obrácený 

proud venózní krve způsobuje průnik katecholaminů z dřeně nadledvin a renálních 

prostaglandinů do cévního systému nadledvinové kůry. Jejich stimulační účinek aktivuje 

tvorbu steroidů v kůře nadledvin (4). 
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U stabilní hypertenze ve v. renalis sinistra venózní průtok levou nadledvinou 

prochází pouze superficiálními adrenálními vénami a většina krve obsahující steroidy se 

portálním zkratem dostává do jater, kde jsou steroidy inaktivovány (kromě adrenálních 

androgenů) (4). 

U nestabilní hypertenze, kdy je tlak ve v. renalis sinistra je zvýšen jen při fyzické 

námaze či ve vertikální poloze, proudí krev z levé nadledviny zpátky ze superficiálních vén 

renální vénou při poklesu tlaku. Velké množství steroidních hormonů, zejména kortizol  

a progesteron, které mají výrazný antiandrogenní účinek, se tak dostává do cirkulace. 

V důsledku jejich působení dochází k poruše spermiogeneze a tvorby hormonů v obou 

testes (4). 

Proto není infertilita pozorována někdy u velmi výrazných varikokél se stabilní 

venózní hypertenzí a podobně nemusí být u kongenitálního selhání chlopní v. spermatica 

interna, kdy nedochází k hypertenzi ve venózním řečišti nadledviny, neboť retrográdní 

proud krve do dilatovaných spermatických žil kompenzuje tlak ve v. renalis sinistra (4). 

7. Vyšetření mužské infertility 

Lidé stále věří tomu, že neplodnost je v první řadě ženský problém. Ale fakta tuto 

představu nepotvrzují. Mnozí lékaři trvají na tom, aby byl nejprve vyšetřen muž, dříve než 

bude důkladně testována žena, protože vyšetření muže je méně agresivní, je jednodušší  

a levnější než vyšetření ženy. Jakmile je u muže zjištěn nějaký problém anebo je vyloučen, 

testování ženy může být přesnější a určitější (2). 

Při vyšetření mužské infertility je nutná pečlivá anamnéza, s důrazem na ty oblasti, 

které se úzce týkají fertility. Následuje klinické vyšetření a laboratorní testy (4). 

7.1. Anamnéza 

Vyšetření infertilního muže zahrnuje pečlivou anamnézu s důrazem na všechny 

aspekty, které mohou mít souvislost s infertilitou. Důležité je trvání infertility, event. 

předchozí těhotenství partnerky, metody antikoncepce, frekvence sexuálního styku  
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a časování styku podle ovulačního cyklu. Příliš častý styk ale vede ke snížení koncentrace 

spermií (4). 

Je nutné zjistit údaje o erektilních funkcích, o event. používaných lubrikanciích, 

z nichž některé (včetně slin), negativně ovlivňují motilitu spermií. Ejakulační a erektilní 

dysfunkce může být přítomna u pacientů s diabetem. Infertilita může být zapříčiněna  

i renální insuficiencí (4). 

Velmi důležité jsou údaje týkající se descenzu varlat. Jak jsme již dříve zmínily, 

uni- i bilaterální formy kryptorchismu jsou spojeny s infertilitou. Oligospermie byla 

zjištěna u více než 50 % mužů s bilaterálním a u více než 30 % mužů s unilaterálním 

kryptorchismem (4).    

Anamnéza předčasné či opožděné puberty může být spojena s endokrinopatiemi, 

abnormalitami androgenních receptorů, anamnéza gynekomastie s abnormalitami hladin 

prolaktinu a estrogenů (4). 

Dále je důležitá anamnéza operačních výkonů. Operace v pánvi a retroperitoneu 

mohou ovlivnit erektilní a ejakulatorní funkce, výkony na hrdle močového měchýře mohou 

vést k retrográdní ejakulaci. Při operaci ingvinálních hernií může dojít k poranění vas 

deferens, trauma či torze testis predisponuje pacienta k tvorbě antispermatických protilátek 

a může vést k testikulární atrofii (4). 

Také prodělané infekce urogenitálu, pohlavně přenosné nemoci nebo příušnice po 

pubertě se nesmí opomíjet.  

Oligospermií trpí 60% pacientů s tumory testis. Chemoterapie a iradiace pak 

pochopitelně dále zhoršují testikulární funkce. Návrat spermiogeneze trvá přibližně 4-5 let 

(11). Stejně je tomu po chemoterapii a iradiaci pro jiné maligní onemocnění (4). 

Spermiogeneze může být porušena i po horečnatém onemocnění. Bývá to na dobu 

1-3 měsíců (4). 
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Azoospermie u pacienta s anamnézou epididymitis ukazuje na epididymální 

obstrukci. U pacientů s častými respiračními infekcemi a nepohyblivými spermiemi je 

nutno pomýšlet na Kartagenerův syndrom (syndrom imotilních spermií) (4).  

Je důležité zjistit, jaké léky pacient bere nebo v minulosti bral. Negativně ovlivňují 

spermiogenezi i užívání anabolických steroidů. Důležitou informací je také expozice 

toxickým látkám (pesticidům), ionizačnímu záření a vysoké teplotě (4). 

Příčinu abnormální spermiogeneze může objasnit i rodinná anamnéza, zvláště jde-li 

o výskyt intersexualismu cystické fibrózy s epididymálními či vazálními abnormalitami (4). 

Anamnézu je nutno ukončit dotazem na fertilní stav partnerky a na vyšetření, která 

byla provedena gynekologem (4). 

7.2. Fyzikální vyšetření 

Fyzikální vyšetření by mělo prokázat jakoukoliv abnormalitu, která může mít 

souvislost s infertilitou. Skládá se z celkového vyšetření s hodnocením habitu (ochlupení), 

délky paží v rozpažení, tělesné výšky, vzdálenosti prsních bradavek, přítomnosti 

gynekomastie, klinického stavu glanduly tyreoidey, auskultace srdce a plic, hodnocením 

svalové hmoty, palpačního vyšetření břicha. Zvláštní pozornost je nutno věnovat vyšetření 

genitálu a testi (4).  

7.3. Laboratorní vyšetření 

7.3.1. Analýza spermatu podle WHO 

Základním laboratorním vyšetřením pro infertilitu muže je vyšetření spermiogramu. 

Ve snaze o zajištění určitého standartu a srovnatelnosti výsledků z různých pracovišť 

vydala WHO v roce 1987 manuál (WHO Manual for Semen Analysis), doplněný v novém 

vydání v roce 1992 (13). Aby byla vyšetření spermiogramu u jednoho pacienta srovnatelná, 

je nutno, aby byla provedena za stejných podmínek, tedy stejnou metodou, je-li možno 

stejnou osobou, a při konstantní době pohlavní abstinence před vyšetřením. Optimální je, 

pokud je vyšetření prováděno lékařem, který pacienta celkově vyšetřoval a dále pacienta 

sleduje (12). 
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Vyšetřuje se vždy čerstvé sperma. K iniciálnímu vyšetření je třeba zpracovat  

2 vzorky ejakulátu, časově od sebe vzdálené více než 7 dnů, ale méně než 3 měsíce. Jsou-li 

hodnoty v těchto nálezech velmi rozdílné, je nutné třetí vyšetření (12).  

Před odběrem pacient sexuálně abstinuje (tedy je bez pohlavního styku a bez 

masturbace) po dobu 3-5 dnů (3).  

Odběr vzorku se provádí masturbací. Odběr při coitus interruptus není spolehlivý, je 

možný únik první porce spermatu obsahující nejvíce spermií (4). Sperma také nesmí být 

získáno z prezervativu. Některé prezervativy totiž obsahují spermicidní látky, které spermie 

velmi rychle zabíjejí. Ejakulát se odebírá do čisté širokohrdlé nádobky, jejíž materiál 

spermiím neškodí. Vzorek je nutno vyšetřit do 1 hod. a uchovávat ho ve tmě a při teplotě 

37 °C (3).       

Vzorky ejakulátu mohou obsahovat choroboplodné zárodky, zejména viry 

hepatitidy B, HIV, herpes viry, je proto nutno s nimi zacházet jako s možným zdrojem 

infekce (12). 

Sperma asi za 30 minut po odběru zkapalní a po jeho promíchání se může provést 

vyšetření (3). Většinou je předmětem vyšetření zhodnocení fyzikálních charakteristik 

ejakulátu (objem, barva, pH, viskozita, kolikvace) a základní spermiologické 

charakteristiky (koncentrace, motilita, někdy i morfologie) (12). Ejakulát se hodnotí 

makroskopicky, mikroskopicky nebo pomocí analyzátoru např. průtokové cytometrie. 

Navazující vyšetření hormonální, klinická a zobrazovací pak diferencují příčinu 

infertility (12). 

Hodnocení, interpretaci spermiogramu musí vždy provést pracoviště, které jej 

zpracovávalo. Nesmí chybět závěry o funkčních konsekvencích nálezu, tj. do jaké míry 

ovlivňuje porucha spermiogeneze schopnost migrace spermií (ascenze ženským genitálem) 

a schopnost oplodnění oocytu (12). 

Následující tabulka ukazuje možný způsob hodnocení spermiogramu. 
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Tab. 2  Interpretace spermiogramu (9) 

 

Vyšetření ejakulátu je možné rozdělit do dvou částí, a to na standardní metody 

v rámci minimálního programu vyšetření ejakulátu a na vyšetření fakultativní – specifická, 

která slouží ke zjištění speciálních údajů (12).  

7.3.1.1. Standardní metody vyšetření ejakulátu 

7.3.1.1.1. Makroskopické vyšetření 

Nejdříve laborantka zkoumá pouhým okem barvu ejakulátu. Normální vzorek je 

šedavě (ledově) opalescentní, homogenní. Je třeba zaznamenat průhlednost, nebo naopak 

příměsi krve, vláken hlenu (12).  

Pak se pozoruje schopnost zkapalnění (kolikvace) ejakulátu. Krátce po výronu se 

sperma nejdříve sráží, ale v průběhu dalších 30-60 minut naopak zkapalňuje (8).  

Měření objemu ejakulátu po zkapalnění se provádí v pipetě, odměrném válci či 

injekční stříkačce. Norma je 2-5 ml (12). Větší množství spermatu není známkou zvýšené 

fertility (8). 
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Stanovení viskozity se provádí buď pomocí skleněné tyčinky, nebo jemným 

protlačením injekční jehlou síly 21 G a sledováním délky tvořícího se vlákna. Normální 

vzorek odkapává z jehly po kapkách, při zvýšené viskozitě se vytváří vlákna délky více než 

2 cm (12).  

K vyšetření hodnoty pH se používá pH papírek s indikačním rozmezím 6,4-8,0. 

Hodnocení se provádí 30 sekund po natření vzorkem. Normální pH ejakulátu je 7,2-7,8.  

Je-li pH vyšší než 7,8, je nutno myslet na infekci. Je-li pH při azoospermii pod 7,0, je nutno 

vyšetřit chámovod, semenné váčky a nadvarlata, neboť může jít o obstrukci semenného 

traktu (12).  

7.3.1.1.2. Motilita spermií 

Stanovují se 2 hlavní faktory, a to procento pohyblivých spermií (kvantita) a kvalita 

motility (4).  

A) Kvalitativní hodnocení 

V posledních několika letech byly vyvinuty nové technologie k objektivnímu 

hodnocení pohyblivosti spermií (komputerová mikrografie, metody využívající laser). 

Jejich dostupnost je však nevelká, proto se motilita spermií hodnotí nejčastěji 

semisubjektivně v Thomově komůrce (12). 

Kapka dobře promíchaného spermatu se umístí na podložní sklíčko a vyšetřuje se 

při 200-400násobném zvětšení. Procento pohybujících se spermií se hodnotí v 10 či více 

polích (4). Motilita spermií se hodnotí ve 4 stupních (12): 

  a – rychlá progresivní motilita 

  b – pomalá progresivní motilita 

  c – neprogresivní motilita 

  d – imotilní spermie  

Ve starších klasifikacích se stupně motility označovaly číselně od nejnižšího (1) 

k nejvyššímu (4). Mezistupně se označovaly znaménky + a -. Hodnotila se také linearita 

pohybu, nyní již ale WHO nedoporučuje linearitu pohybu zahrnovat do hodnocení (13). 
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Progresivní motilita vyžaduje definici „space gain“, tj. vzdálenosti uražené za 

jednotku. Stanovuje se v „head lenghts“ (délkách hlaviček spermií), které spermie urazí za 

sekundu, a rovná se 5 µm za sekundu (12). 

B) Kvantitativní hodnocení 

Za normální motilitu je považován stupeň b u nejméně 50% spermií a stupeň  

a u nejméně 25 % spermií během 60 minut po získání ejakulátu. Vyšetřeno má být 100 

spermií v jednom a 100 spermií ve druhém nativním preparátu. Výsledky mají být 

navzájem korelovány (12). 

Tab. 3 Hodnoty výborného výsledku spermiogramu a dolní hranice normy pro 
spermiogram (7) 

 

Existují i počítačem řízené analyzátory (CASA – Computer Assisted Sperm 

Analysis), které jsou schopné na základě vyhodnocení průchodu světelného paprsku 

kalibrovanou kapilárou naplněnou spermatem určit zpravidla koncentraci spermií, jejich 

progresivní motilitu a procento normálních buněk. Z těchto údajů pak vypočítávají funkční 

indexy (celková koncentrace funkčních spermií, sperm motility index). Výhodou je 

rychlost a objektivita zpracování, nevýhodou možnost specifické chyby dané způsobem 

hodnocení průchodu světelného paprsku přístrojem (12).  

7.3.1.1.3. Koncentrace spermií 
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Počet spermií se stanovuje pomocí Thomovy komůrky nebo Maklerovy komůrky. 

V dnešní době se spíše ke stanovení koncentrace spermií využívá průtokové cytometrie 

(viz. kapitola 8.5. Vyšetření ejakulátu pomocí průtokové cytometrie). 

Komůrka se po naplnění kapkou ejakulátu nechá chvilku stát, aby buněčné 

elementy sedimentovaly. Pak se provádí odečtení preparátu pod 400násobným zvětšením. 

Počítají se jen spolehlivě rozpoznatelná spermatozoa. Volné hlavičky, bičíky a jiné 

elementy nejsou zahrnuty do počítání (12). 

Výsledek se udává jako počet spermií na 1 ml. Za normální je považováno 

minimálně dvacet miliónů spermií na 1 ml. Počet pod deset miliónů na mililitr 

předznamenává potíže s oplodněním a množství pod jeden milión spermií je výrazem 

těžkého stupně mužské neplodnosti (8). 

Pokud koncentrace spermií splňuje normu, hovoří se o normozoospermii, je-li jich 

méně, jde o oligozoospermii (10).  

7.3.1.1.4. Počet leukocytů 

V ejakulátu lze najít také polygonální epitelie z uretry, spermatogonie a leukocyty. 

Koncentrace těchto buněk se dříve hodnotily v komůrce stejně jako u spermatozoí. Pokud 

byla koncentrace těchto buněk vyšší než 1 milion na mililitr, bylo možné použít barvení, 

odlišující peroxidáza-pozitivní polymorfonukleární leukocyty od jiných buněk (12). 

Leukocyty se jeví jako nepohyblivé velké kulaté buňky (o průměru 15-20 µm)  

a nelze je bez speciálního barvení odlišit od spermatogonií (10).  

Dnes se ke stanovení počtu leukocytů využívá průtokové cytometrie (viz. kapitola 

8.5. Vyšetření ejakulátu pomocí průtokové cytometrie). 

Za normu je považována koncentrace leukocytů nižší než 1 milion/ml, vyšší 

koncentrace je označována jako pyospermie (12). 

7.3.1.1.5. Vitalita spermií 
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Je-li více než 60 % spermií imotilních, je vhodné stanovit proporci živých spermií 

pomocí supravitálních barvení (12) či pomocí průtokového cytometru (viz. kapitola  

8.5. Vyšetření ejakulátu pomocí průtokové cytometrie). 

Při mikroskopickém stanovení se používá buď eozin na mokrém preparátu nebo 

kombinace eozinu a negrozinu na suchém preparátu. Mrtvé buňky s poškozenou 

plazmatickou membránou přijímají barvivo. Hodnotí se 100 spermií, živé jsou nezbarvené, 

mrtvé zbarvené (12). 

Supravitální barvící techniky umožňují odlišit živé imobilní spermie od mrtvých. 

Metoda je kontrolou přesnosti hodnocení motility, protože procento živých spermií má 

mírně převyšovat počet pohyblivých spermií. Větší zastoupení živých, ale nepohyblivých 

spermií ukazuje na strukturální defekty bičíků spermií (12). 

7.3.1.1.6. Morfologie spermií 

Vyšetření morfologických charakteristik spermatozoí je v komplexním vyšetření 

vzorku spermatu stejně důležité jako vyšetření počtu a pohyblivosti spermií. Důležitá je 

správná příprava preparátu, který je použit k analýze spermatu. Je vhodné hodnotit nejméně 

2 nezávisle zhotovené nátěry (12). 

Po provedení nátěru na sklíčko se nechá nátěr na vzduchu vyschnout a fixuje se 

podle druhu barvící techniky. WHO doporučuje barvení podle Giemsy, barvení podle 

Papanicolaua modifikované pro spermie či barvení podle Bryana-Leishmana. Účelné 

morfologické zhodnocení barveného preparátu je možné i po obarvení stěru na vitalitu 

eozinem-negrozinem. Výhodou je možnost stanovení procenta živých spermií s normální 

morfologií, nevýhodou je to, že není možná klasifikace zárodečných buněk a leukocytů 

(12). Také ve stěrech barvených hematoxylinem není možné odlišit bílé krvinky od 

nezralých spermií, což může být příčinou záměny (4). 

Z každého stěru má být odečteno nejméně 100 spermií. Do tohoto počtu se zahrnují 

jen rozpoznatelná spermatozoa. Nezralé zárodečné buňky až k pozdním spermatidám se do 

počtu nezahrnují. Samostatné hlavičky spermií se započítávají jako abnormální formy, 

neboť nemají bičík, volné bičíky se nepočítají (12).   
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Základní morfologické třídění dělí spermie do 8 tříd (13): 

1. Oválné hlavičky 

2. Malé hlavičky 

3. Obrovské hlavičky 

4. Zdvojené hlavičky 

5. Kuželovité hlavičky 

6. Amorfní hlavičky 

7. Nezralé spermie 

8. Zdvojený bičík 

 

Obr. 3 Příklady nekvalitních spermií (23) 

Není úplně jasné, nakolik tvar spermie ovlivňuje její funkci. Spermie se dvěma 

hlavičkami, dvěma bičíky nebo spermie bizarního tvaru mají jen malou šanci proniknout do 

vajíčka, ale i sperma většiny plodných mužů často obsahuje poměrně značné množství 

takto nepravidelných spermií (8). 
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Podle Krugerových kritérií je norma kvalitních spermií pouhých 5 %. Běžně se 

spermiogram považuje za normální, nepřevýší-li počet patologických forem 70-85 %. 

V každém spermiogramu se objevují spermie neobvyklého tvaru. Důležité je, aby byl 

přítomen dostatečný počet normálních spermií. Při vyšším počtu patologických forem jde  

o teratozoospermii (10). 

7.3.1.1.7. Aglutinace spermií 

Je-li patrná aglutinace při vyšetření motility a morfologie spermatu, je nutno 

zaznamenat stupeň v procentech. Velké chumáče aglutinovaných spermií svědčí pro 

přítomnost aglutinačních protilátek. Aglutinace může být hlavičkami (head to head), bičíky 

(tail to tail) či smíšená (head to tail) (4). Přilepení spermií na vlákna hlenu nebo jiné 

buněčné elementy není považováno za aglutinaci (12). 

WHO manuál neuvádí toleranci aglutinace v rámci normy, dříve byla aglutinace 

tolerována až do 10 % spermatozoí (12). 

 

Obr. 4 Spermaglutinace hlavičkami 
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Obr. 5 Aglutinace spermií bičíky 

7.3.1.1.8. Vyšetření spermatických protilátek 

Vazba spermatických protilátek na spermie je typická a specifická pro 

imunologicky podmíněnou infertilitu. Spermatické protilátky v ejakulátu se dělí do dvou 

tříd: IgG a IgA. Větší význam mají IgA protilátky. Testy na tyto protilátky se provádějí 

smíšenou antiglobulinovou reakcí (MAR – mixed antiglobulin reaction) nebo metodou 

immunobead (IBT-immunobead test), pomocí které lze určit izotyp Ig (12). 

 

Obr. 6 MAR-test 
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7.3.1.2. Fakultativní testy vyšetření ejakulátu 

Tyto speciální testy zahrnují kultivaci ejakulátu a biochemickou analýzu seminální 

plazmy. Slouží ke zjištění speciálních údajů nebo k zvláště speciálnímu vyšetření ejakulátu 

(12).  

 7.3.1.2.1. Kultivace ejakulátu 

Vzorek ejakulátu ke kultivaci musí být odebrán zvlášť pečlivě. Je nutné zabránit 

kontaminaci ejakulátu vnějšími mikroorganismy (např. z povrchu penisu, rukou atd.). 

Nádoba na ejakulát musí být sterilní. Pozitivní kultivace spermatu svědčí zejména pro 

infekci prostaty. Vyšetření je indikováno při klinických potížích ukazujících na infekci 

nebo při výskytu leukocytů v ejakulátu ve větším množství než 1 milion/ml (12). 

7.3.1.2.2. Biochemická analýza seminální plazmy 

K vyšetření funkce přídatných pohlavních žláz existují různé biologické markery 

(12): 

� Pro prostatu – kyselina citrónová, zinek, γ-glutamyl-transpeptidáza, 

kyselá fosfatáza 

� Pro semenné váčky – fruktóza, prostaglandiny 

� Pro nadvarlata – volný L karnitin a α-glukozidáza 

Nižší celková produkce specifického markeru ukazuje na nižší sekretorickou funkci, 

která může souviset s infekcí žlázy (12). 

Ke kvantitativnímu hodnocení fertilizačního potenciálu spermatu je možné použít 

stanovení hladiny ATP v ejakulátu (12). 

7.3.2. Hormonální vyšetření 

Je nutné u každého infertilního pacienta. Základní řada hormonálních hodnot je 

stanovení sérových hladin FSH, LH, prolaktinu, testosteronu, estradiolu, progesteronu, 

kortizolu, tyroxinu a ShBG (sex hormon binding globulinu) (4). 
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Nízká hladina testosteronu korelující s nízkými hladinami LH a FSH koreluje 

s nálezem hypogonadotropního hypogonadismu (4). 

Snížení spermiogeneze je spojeno se sníženou produkcí inhibinu, což se odráží 

negativní zpětnou vazbou ve zvýšení FSH. Hladiny FSH jsou spolehlivým indikátorem 

poškození germinálního epitelu a ukazují na výrazné a obvykle ireverzibilní poškození 

zárodečných buněk (4). 

Hyperprolaktinémie způsobuje oligospermii, významná je u pacientů, u nichž 

snížení testosteronu není provázeno zvýšením LH (4). 

U pacientů s gynekomastií či varikokélou se stanovují hladiny estradiolu. Vyšetření 

sérových hladin kortizolu a progesteronu je zejména důležité u pacientů s varikokélou (4). 

Vyšetření nadledvinových funkcí je nutné u mužů s anamnézou předčasné puberty 

k vyloučení kongenitální adrenální hyperplazie. Stanovuje se koncentrace  

17-hydroxyporgesteronu či pregnantriolu ve vzorku moči (4).  

7.3.3. Testikulární biopsie a vazografie 

U azoospermie při normálních hladinách FSH nelze pouhým hormonálním 

vyšetřením odlišit primární defekt spermiogeneze od obstrukční léze, proto se zvažuje 

testikulární biopsie a vazografie (4). 
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8. Průtoková cytometrie 

Průtoková cytometrie je laboratorní metodou, která umožňuje současné měření řady 

parametrů na velkém množství částic. Je využitelná v mnoha vědeckých disciplínách. 

Největší uplatnění našla v medicíně a biologii, protože umožňuje měřit mnohé chemické  

a fyzikální vlastnosti buněčných suspenzí (15). 

Vývoj průtokové cytometrie v medicíně představuje unikátní příklad prolínání 

nejmodernějších metod techniky a biologie v čase. Historie prvních cytometrů sahá více 

než půl století zpět. Jejich zdokonalování souviselo zejména s vylepšováním technických 

parametrů přístroje a s objevy vhodných fluorescenčních značek.  Převrat však přinesl 

objev monoklonálních protilátek, které více či méně významně zasáhly do většiny oborů 

současné medicíny (14).  

Monoklonální protilátky jsou dnes komerčně dostupné v širokém sortimentu, 

zpravidla přímo konjugované s různými fluorochromy, což usnadňuje jejich diagnostické 

využití (14).  

V moderních laboratořích se lze setkat s cytometry umožňujícími simultánní 

analýzu až 9 antigenů současně na jedné buňce a s cell-sortery, které umí tyto buňky 

fyzicky velmi rychle a efektivně třídit (14).  

V hematoonkologii se rozsáhlé panely protilátek staly pilířem ke stanovení 

diagnózy a typu leukémie, lymfomů a řady nenádorových hematologických onemocnění. 

V imunologii se využívá především k fenotypizaci povrchových znaků krevních buněk, 

k určení intracelulárních antigenů, k testu blastické transformace lymfocytů, k vyšetření 

spermiogramu u muže atd. (14). 

Následující tabulka uvádí příklady aplikací průtokové cytometrie v medicíně  

a biomedicínském výzkumu. 
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Tab. 4 Příklady aplikací průtokové cytometrie (15) 

Vyšetření Příklady 

Povrchových antigenů 
imunofenotypizace, HLA-B27, antigeny HIV na 
lymfocytech, buněčné receptory pro IL-2, receptory pro 
LDL na monocytech 

Intracelulárních antigenů 
TdT, cIg, cCD3, cCD22, PCNA, stanovení produktu 
antionkogenu Rb1, produkt bcl/abl (Ph1 chromozom) 

Buněčné DNA 
DNA-ploidie, kinetika buněčného cyklu, hodnocení 
apoptózy (subdiploidní peak), sortrování chromozomů, 
sortrování spermií nesoucích chromozom X a Y 

Protilátek 
stanovení hladin terapeutických protilátek např. OKT3, 
crossmatching, cirkulující i na buňky vázané autoprotilátky 
proti trombocytům, erytrocytům a granulocytům 

Funkcí 
test blastické transformace lymfocytů, NK-cytotoxicita, 
ADCC, fagocytóza, oxidativní vzplanutí 

Aktivity enzymů aktivity acetát esterázy, aktivity P- a G-katepsinu aj. 
Vnitřního prostředí 

buněk intracelulární pH, hladiny intracelulárního Ca2+ nebo Cl- 
Průniku léků do buněk hladiny buněčného adriamycinu 

Ostatní metody 
průkaz fetomaternální transfuze, průkaz retikulocytů, 
měření membránových potenciálů, hodnocení apoptózy 
(TUNEL, rhodamin 123), hodnocení vitality buněk  

8.1. Princip průtokové cytometrie 

Průtoková cytometrie je proces, který umožňuje kvalitativní a kvantitativní analýzu 

fyzikálních (optických) a chemických (fluorescenčních) vlastností jednotlivé buňky nebo 

jiných částic (jadérka, mikroorganismy, chromozomy, latexové částice aj.) rychlostí až 

100 000 částic za vteřinu. Moderní „state-of-the art“ přístroje umožňují souběžnou analýzu 

až 13 parametrů (FSC, SSC a 11 fluorescenčních signálů) na jednotlivé buňce/částici, proto 

se v praxi správně používá termín multiparametrická (vícerozměrná) průtoková cytometrie 

(14).  

Nejčastěji měřenými parametry jsou rozptyl světla v malém úhlu, tzv. forward 

scatter (je přímo úměrný velikosti buněk), rozptyl světla v 90° úhlu, tzv. side scatter (je 

ovlivněn hlavně granularitou částic) a fluorescence různé délky (15).  
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Buňky obarvené různými fluorochromy (značené protilátky, barviva vážící se na 

nukleové kyseliny či jiné součásti buněk) jsou unášeny laminárním proudem nosné 

kapaliny (sheath fluid). Pomocí hydrodynamické fokuzace jsou buňky usměrněny do 

tenkého proudu, kde postupují jedna za druhou průtokovou komůrkou a v ní protínají 

světelný paprsek (15).  

 

Obr. 7 Hydrodynamická fokuzace (14) 

Světlo vznikající interakcí buněk při průchodu paprskem laseru (rozptýlené světlo  

a emitovaná fluorescence) je rozděleno systémem hranolů, optických filtrů a zrcadel podle 

vlnové délky (barvy) emitované fluorescence. Na základě rozptýleného a fluorescenčního 

světla lze získat informace o velikosti těchto částic, o jejich tvaru, granularitě a intenzitě 

fluorescence. Jednotlivé světelné signály jsou převedeny na elektrické impulzy a zesíleny 

fotonásobičem (14, 15). 

Takto vzniklé a zpracované elektrické signály, které charakterizují každou 

jednotlivou buňku řadou parametrů, jsou zpracovány počítačem. Výstupem měření na 

průtokovém cytometru jsou výsledky v grafické a číselné formě (15).  

Ke grafickému zobrazení se používají jak jednoparametrové histogramy, kde na ose 

x je znázorněna intenzita signálu a na ose y množství buněk, tak histogramy 
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dvouparametrové. U dvouparametrových histogramů je na ose x vynesena intenzita 

jednoho a na ose y druhého signálu a množství buněk je znázorněno hustotou bodů  

(tzv. dop-plot histogram) nebo čarami (tzv. contour-plot histogram) (15). 

Zpravidla se měří plocha elektrického signálu (integrál) (15). Intenzita rozptylu 

světla nebo fluorescence určuje výšku vrcholového impulsu. Doba, po jakou je částice 

v laserovém paprsku, určuje šíři impulsu. Proto celková fluorescence (intenzita a čas) 

určuje plochu pod impulsem (16). 

Počítačový systém umožňuje navíc elektronickou selekci (gating) analyzovaných 

částic a simultánní zpracování jednotlivých signálů (14).  

8.2. Základní parametry flow cytometrické analýzy 

8.2.1. Dopřední rozptyl (forward scatter channel – FSC) 

Dioda dopředního rozptylu zachycuje signál v 20° úhlu od osy laserového paprsku, 

který je v cytometrické terminologii znám jako forward scatter channel (FSC). Intenzita 

FSC signálu poskytuje informaci o velikosti částic (intenzita je přímo úměrná velikosti 

částice), jeho role spočívá v odlišování viabilních buněk od buněčné drtě, v posouzení 

velikostí homogenity (heterogenní nebo bimodální) a také např. v charakterizaci 

lymfoproliferací (14). 

8.2.2. Boční rozptyl (side scatter channel – SSC) 

Světelný rozptyl, který zachycuje fotonka s násobičem (PMT) v 90° úhlu od osy 

laserového paprsku, je v cytometrické terminologii znám jako side scatter channel (SSC). 

Intenzita SSC poskytuje informaci o vnitřní struktuře (granularitě) buněk (intenzita je 

úměrná granularitě buněk). Jak FSC, tak i SSC jsou pro každou částici unikátními 

hodnotami, a tím umožňují identifikaci a charakterizaci částic v heterogenním vzorku (14). 

8.2.3. Fluorescence 

Fluorescence je vyzařování světelné energie o dané délce, které bývá extrémně 

rychlé a je zachyceno fotonkou s násobičem pro každý fluorochrom zvlášť v 90° úhlu od 
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osy laserového paprsku. Měření fluorescence o různých vlnových délkách poskytuje 

kvantitativní a kvalitativní informaci o membránových nebo cytoplazmatických receptorech 

značených fluorochromem (14).  

Intenzita fluorescence se odvíjí od typu použitého fluorochromu, vazebné kapacity 

konjugátu fluorochrom-monoklonální protilátka a od množství epitopů na buňce (14). 

8.2.3.1. Kompenzace fluorescenčního přísvitu (spectral-overlap) 

Při multibarevné analýze se lze setkat s fenoménem překrývání emisních spekter 

jednotlivých fluorochromů (spectral overlap) a z toho vyplývající nutností fluorescenční 

kompenzace. Tomuto fenoménu se lze vyhnout, pokud se použije kombinace 

fluorochromů, jejichž emisní vlnové délky se nepřekrývají, což v praxi není vždy možné 

(14). 

Kompenzace je proces, při kterém se ze signálu z dané fotonky s násobičem pro 

daný fluorochrom odečítá procento vyjadřující fluorescenční přísvit jiného fluorochromu. 

Jedná se o složitý proces, který je analytickými softwary moderních cytometrů prováděn 

automaticky v průběhu snímání dat, nebo ex tempore při analýze uložených dat (14). 
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Obr. 8 Emisní spektra ekvivalentních koncentrací různých samostatných (FITC, PE)  
a tandemových (PE-TR, PE-Cy5) fluorochromů (14) 

8.3. Reagencie používané v průtokové cytometrii 

8.3.1. Monoklonální protilátky 

Nejčastěji využívané reagencie pro průtokovou cytometrii jsou protilátky, které 

slouží k průkazu buněčných antigenů. V současné době se používají, až na řídké výjimky, 

protilátky monoklonální (MoAb). Jejich hlavní výhodou je (15): 

� Homogenní specificita 

� Zaměření proti jedinému epitopu 

� Definovaná třída a podtřída 

� Prakticky neomezená produkce 

� Lepší standardizace a kontrola kvality 

� Možnost přesně určit afinitu protilátky 
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Nevýhodou je někdy až přílišná specificita monoklonální protilátky, takže změna 

glykosylace nebo denaturace může výrazně ovlivnit vazbu, což se u polyklonálních 

protilátek neděje (15). 

V současné době je na trhu k dispozici celá řada protilátek vhodných pro 

průtokovou cytometrii, z nichž většina je zaměřena proti antigenům krevních buněk. Dále 

jsou produkovány kombinace více protilátek značených různými fluorochromy pro 

vícebarevnou fluorescenci (15). 

8.3.2. Fluorochromy 

Fluorochromy jsou barviva schopná absorbovat světelnou energii dané délky (např. 

z laseru) a následně ji vyzařovat v jiné délce. Tyto dva procesy se označují jako excitace  

a emise (14).  

Rozlišují se fluorochromy samostatné a fluorochromy tandemové, u kterých 

excitace primárního fluorochromu aktivuje k excitaci sekundárního fluorochromu 

(příjemce). Tento proces je známý jako přenos fluorescenční energie – FRET (fluorescence 

energy transfer) (14).  

Použití tandemových fluorochromů v kombinaci se samostatnými fluorochromy 

umožňuje analýzu více barev z jednoho laseru. Ne všechny fluorochromy lze použít 

k detekci všech molekul. Pravidlem je, že zářivější fluorochromy se používají k detekci 

antigenů se slabší expresí (14). 
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Tab. 5 Nejčastěji používané fluorochromy v průtokové cytometrii (15) 

Fluorochrom Využití  Vlnová délka 
excitační (nm) 

Vlnová délka 
emisní (nm) 

Fluorescein 
izothiokyanát (FITC) 

značení 
protilátek 

488 530 

Fykoerytrin 
značení 

protilátek 
488 580 

CY5 
značení 

protilátek 
650 670 

CY7 
značení 

protilátek 
650 780 

APC 
značení 

protilátek 
630 655 

Propidium jodid DNA analýza 488 620 

7-aminoactinomycin D DNA analýza 555 655 

8.3.3. Jiné reagencie 

K ředění a propírání buněk se většinou užívá PBS s 0,1 % azidu sodného, který 

zabraňuje tzv. „cappingu“ (pohyb povrchového antigenu směrem k jednomu pólu buňky po 

zasíťování antigenů specifickou protilátkou) (15). 

Další reagencie nezbytné pro vyšetření ejakulátu průtokovou cytometrií jsou: 50% 

etanol, který se využívá k permeabilizaci buněčných membrán, propidium jodid, slouží ke 

stanovení životnosti spermií a fluorescenční kuličky (beads), užívané jako vnitřní standard 

při měření počtu spermií a leukocytů (22). 

8.4. Faktory ovlivňující flow cytometrické analýzy 

8.4.1. Relativní intenzita fluorochromů 

Při tvorbě panelů (kombinací markerů) je nutné vycházet z relativní intenzity (jasu) 

jednotlivých fluorochromů. PE a PE-tandemové fluorochromy (PE-Cy5, PE-Texas Red 

atd.) mají nejvyšší relativní intenzitu. Následují APC a APC-tandemové fluorochromy 

(APC-Alexa, APC-Cy7). Ostatní fluorochromy (FITC, PeRCP, Pacific Blue, Alexa) mají  
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o jeden log nižší relativní intenzitu. Fluorochromy s vyšší relativní intenzitou se používají 

k detekci antigenů se slabší expresí (14). 

8.4.2. Nespecifická vazba 

Každá monoklonální protilátka nebo fluorochrom má větší či menší tendenci se 

nespecificky vázat (jiným mechanizmem než při reakci antigen/protilátka) na buňkách. 

Tato nespecifická vazba (fluorescenční pozadí) může být charakteristická pro konkrétní 

reagencii (MoAb, fluorochrom). Některé fluorochromy (Cy5, Texas Red atd.) mají obecně 

větší tendenci k nespecifické vazbě na apoptotické či nekrotické buňky, a tím způsobují 

větší fluorescenční pozadí (14).  

Běžně používaná preinkubace s nadbytkem neznačeného imunoglobulinu může 

nespecifickou vazbu minimalizovat, může však podstatně ovlivnit interakci antigen-

protilátka. Jednodušším řešením je elektronická eliminace (gating) elementů s nízkým FSC 

a SSC (14).  

8.4.3. Stabilita tandemových fluorochromů 

Emise primárního fluorochromu, který u tandemových barviv aktivuje k excitaci 

příjemce (sekundární fluorochrom), je minimální. Při nestabilitě tandemového 

fluorochromu dochází k redukci emise sekundárního fluorochromu, a naopak k nárůstu 

emise primárního fluorochromu (14).  

Tento jev je obzvlášť častý u tandemové kombinace APC-Cy7 a v praxi se 

projevuje obtížnou spektrální kompenzací. Je proto nutné dbát na správnou manipulaci 

s fluorochromy a vyvarovat se expozice na světle, prodloužené fixace a vysokých teplot 

(14). 

8.4.4. Sterická zábrana 

Při souběžném použití více reagencií k detekci stejného makromolekulárního 

komplexu může dojít k interferenci, což se projeví sníženou intenzitou jednotlivých 

signálů. Při podezření na tento fenomén je nutné porovnat sílu signálu dané reagencie 

samostatně a v kombinace s ostatními reagenciemi (14). 
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8.4.5. Interakce (vzájemné ovlivňování) protilátek 

V praxi může docházet k dalším interakcím mezi jednotlivými reagenciemi, které se 

projevují nevysvětlitelným zesílením fluorescenčního signálu jednotlivých reagencií 

v kombinacích, což komplikuje spektrální kompenzaci a může vést k interpretačním 

problémům. Tento fenomén je poměrně vzácný a je často zprostředkován složkami 

komplementu. Při podezření na interakci protilátek je nezbytné, podobně jako v případě se 

sterickou zábranou, porovnat sílu a kvalitu signálu dané reagencie samostatně  

a v kombinaci s ostatními reagenciemi (14).  

8.4.6. Jiné faktory ovlivňující flow cytometrické analýzy  

Následující tabulka uvádí další faktory ovlivňující analýzu průtokové cytometrie. 

Tab. 6 Faktory ovlivňující flow cytometrické analýzy (14)  

 

8.5. Vyšetření ejakulátu pomocí průtokové cytometrie 

Vyšetření ejakulátu je nejčastěji prováděno pomocí světelného mikroskopu a řídí se 

kritérii WHO z roku 1999 (17). Takto provedené vyšetření je subjektivní a závisí na osobní 

zkušenosti a kvalifikaci pozorovatele.  
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Při použití průtokové cytometrie se vyšetření objektivizuje, jelikož dochází 

k měření velkého počtu spermií a také k detekci buněk na základě specifického značení 

(18). Průtoková cytometrie nabízí rychlost, správnost a přesnost, stejně jako schopnost 

hodnocení velkých buněk (jako nezralé spermie a bílé krvinky), které mohou být 

přehlédnuté užitím jiných technik (30).  

Pomocí průtokové cytometrie se analyzují různé vlastnosti spermie. Významnými 

měřenými parametry jsou počet spermií, životnost, integrita akrozomu. Ale průtoková 

cytometrie se také dá aplikovat na hodnocení integrity buněčné membrány spermie, 

mitochondriální funkce, struktury chromatinu, protilátek proti spermiím atd. (30). Vyšetření 

spermií je vhodné ještě doplnit o měření motility a analýzu morfologie pomocí světelného 

mikroskopu podle doporučení WHO (17). 

Shai a kol. provedli studii, ve které hodnotili přesnost a správnost analýzy spermatu 

pomocí průtokové cytometrie ve srovnání s běžným mikroskopickým hodnocením. 

Zaměřili se na hodnocení počtu spermií, jejich motility, vitality, počtu leukocytů  

a protilátek proti spermiím. Zjistili, že průtoková cytometrie je rychlejší, přesnější, 

správnější a více reprodukovatelná metoda než rutinní mikroskopické hodnocení. Variační 

koeficient (CV %) výsledků (všech měřených parametrů) získaných měřením průtokovou 

cytometrií byl statisticky významně nižší než CV % výsledků získaných rutinní 

mikroskopickou metodou (30).  

Naproti tomu studie Perticarariho a kol. ukázala, že existuje dobrá korelace mezi 

hodnocením spermií a leukocytů průtokovou cytometrií a mikroskopem. Procento mrtvých 

spermií nepřímo korelovalo s koncentrací spermií a morfologií, ale ne s motilitou (31). 

8.5.1. Měřené parametry 

Významnými parametry, které ovlivňují schopnost oplodnění, jsou počet spermií, 

jejich životnost, motilita, integrita akrozomu, přítomnost intra-akrozomálního vazebného 

proteinu (IAP), leukocytů v ejakulátu a protilátek proti spermiím (19). 
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8.5.1.1. Počet spermií a počet leukocytů 

Koncentrace lidských spermií byla obvykle měřena hemocytometry (24, 27, 59). 

Avšak externí a interní kontrola kvality schematicky ukázala, že přesnost této metody je 

celkově nízká (24, 60).  

Stanovení koncentrace leukocytů se obvykle provádělo manuálně a mikroskopicky, 

ale tyto metody nejsou vhodné pro počítání nízkých hodnot bílých krvinek (WBC) 

v ejakulátu (36). Dle WHO (World Health Organization) je prahová hodnota pro normální 

počet seminálních WBC 1*106/ml (33). Navíc přímé počítání kulatých buněk je vysoce 

nepřesné, protože WBC nemohou být rozlišeny od nezralých zárodečných buněk. WHO 

doporučuje peroxidásový test, ale ten detekuje jen granulocyty a ne jiné typy WBC (36).  

Imunohistologické barvení monoklonálními protilátkami proti všem specifickým 

subpopulacím WBC je zvažováno jako „zlatý standard“ v hodnocení seminálních WBC, ale 

tento způsob je drahý, zabírá hodně času a není standardizovaný (37, 38, 39, 40, 41).  

V posledních desetiletích je průtoková cytometrie užívána pro analýzu spermií (42, 

43, 44, 45, 46). Tato technika používající monoklonální protilátky poskytuje rychlost, 

multiparametrovou analýzu částic a je vhodná pro počítání a typizování seminálních 

leukocytů (32).  

Nedávné výsledky Eustache a kol. ukázaly, že lidské sperma může být přesně 

změřeno pomocí průtokové cytometrie kombinující „gattování“ buněk podle velikosti, 

granularity a množství DNA, vyplývající proměnlivost je mnohem nižší než tradiční 

vizuální vyhodnocování (24). 

Měření počtu spermií a leukocytů průtokovou cytometrií je založeno na přidání 

vnitřního standardu (fluorescenčních kuliček (beads) o známém počtu) ke vzorku ejakulátu 

(22).  

Detekce leukocytů ve vzorku je prováděna pomocí protilátky anti CD45 PC5 

(Beckman Coulter) nebo anti CD45/PE-DY647 (22). Průtoková cytometrie umožňuje 
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správně a přesně detekovat leukocyty a identifikovat subpopulace WBC bez předběžné 

purifikace (32).  

Ricci a kol. ve své studii hodnotili ejakuláty 59 mužů asymptomatických na 

močopohlavní infekci. Leukocyty byly detekovány průtokovou cytometrií za pomocí 

monoklonálních protilátek anti-CD45 a anti-CD53 (32). 

Přítomnost leukocytů v ejakulátu může upozornit na eventuálně probíhající zánět či 

infekci pohlavního ústrojí (viz. kapitola 6. Příčiny neplodnosti u muže) a také na nízkou 

kvalitu mužského semene a IVF a na selhání přenosu embrya (33, 34, 35).  

8.5.1.2. Vitalita spermií 

Dříve se provádělo mikroskopické stanovení vitality spermií klasickým barvením 

eosinem v kombinaci s nigrosinem a anilinovou modří pro vytvoření pozadí pro živé 

buňky, které se neobarvily eosinem (26). 

Aslam a kol. ve své studii k mikroskopickému hodnocení vitality spermatid  

u azoospermických mužů použili barvení Trypanovou modří, která obarvila mrtvé buňky, 

ale nepronikla přes membránu živých buněk, které zůstaly neobarvené (47).   

V poslední době je vitalita spermií měřena průtokovým cytometrem pomocí  

SYBR-14 a propidium jodidu, který proniká narušenou membránou mrtvých buněk a váže 

se na DNA (22, 27). Živé spermie tedy nejsou barveny propidium jodidem. 

8.5.1.3. Motilita spermií 

Motilita jako taková se na průtokovém cytometru nedá změřit, ale potenciál 

mitochondriální membrány je dobrým indikátorem motility spermií (24). Mitochondriální 

funkce se dá změřit na průtokovém cytometru pomocí rhodaminu 123 (Rh123). Rhodamin 

123 se specificky hromadí v živých mitochondriálních buňkách. K validaci této techniky 

Graham J. K. a kol. zpracovali vzorky spermatu s různými mitochondriálními inhibitory 

(např.: rotenon, monensin). Změna mitochondriální aktivity se projevila změnou 

fluorescenční intenzity rhodaminu 123 (25). 
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Thomas a kol. zjistili, že barvením mitochondrií JC-1 lze rozlišit špatnou 

mitochondriální funkci od dobré funkce mitochondrií ve spermiích. JC-1 je aktivně 

přenášen z extracelulární tekutiny do vnitra funkční mitochondrie (26).  

8.5.1.4. Ubikvitin 

Ubikvitin je malý protein, který reguluje rozklad jiných proteinů v proteazomu  

a lyzozomu. Ubikvitin se zpravidla kovalentně připojí na protein, který má být rozložen, 

tento proces se nazývá ubikvitinace (28). 

Nedávno bylo objeveno, že povrch defektních spermatozoí je během sestupu do 

epididymis opatřen ubikvitinem. Tento objev otevírá nový způsob kontroly kvality spermií 

a reprezentuje možný nový biomarker diagnostiky neplodnosti pomocí průtokové 

cytometrie (29). 

8.5.1.5. Integrita akrozomu 

Hodnocení stavu akrozomu se obvykle provádí pomocí lektinu Pisum sativum, 

který se na akrozom váže, a hodnocením fluorescenční mikroskopií. V současnosti však 

nabývá stále větší váhy hodnocení akrozomu pomocí monoklonálních protilátek proti 

akrozomálním proteinům. To umožňuje nejen kontrolu stavu akrozomu, ale i sledování 

účasti těchto proteinů při oplození (21). 

Monoklonální protilátky mohou být užity pro diagnostiku patologie spermií 

(kvantitativní detekce proteinů) a pro hodnocení fyziologického stavu spermií (stav 

akrozomu před a po akrozomální reakci). Monoklonální protilátky mohou také pomoci 

v rozhodování a výběru vhodné metody fertilizace (IUI, standardní IVF, ICSI) již v prvním 

cyklu asistované reprodukce (20). 

Měření integrity akrozomu je založeno na detekci intra-akrozomálního proteinu 

(IPA), který je přítomen v akrozomu. Pokud akrozom spermie není narušen, není tento 

protein možno detekovat. U spermií s narušenou membránou je tento protein dostupný pro 

protilátku proti IAP a je detekován (22). 
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Monoklonální protilátky Hs-9 značí povrch spermie tedy i bez permeabilizace 

membrány (20). 

8.5.1.6. Přítomnost intra-akrozomálního proteinu 

Po narušení či permeabilizaci membrány spermií se intra-akrozomální protein (IAP) 

stává dostupným pro protilátku proti IAP a je detekován. V případě, že spermie  

intra-akrozomální protein neobsahují, není po permeabilizaci spermií protilátkou proti IAP 

detekován (22). 

Monoklonální protilátky Hs-8 a Hs-14 značí intra-akrozomální proteiny (pHs-8, 

pHs-14) lokalizované v hlavičce, konkrétně v akrozomu nepoškozené spermie a spermie 

před akrozomální reakcí. Protein určovaný Hs-8 MoAb se účastní sekundární vazby 

spermie na vajíčko. Protein určovaný Hs-14 MoAb pravděpodobně funguje jako strukturní 

prvek, a takto přispívá k udržení integrity akrozomu (21). Pro protilátku jsou tyto proteiny 

přípustné až po permeabilizaci buněčné membrány (20). Jejich neprůkaznost ve spermii 

znamená závažný defekt (21).  

Čapková a kol. ve své studii použili k hodnocení akrozomálních proteinů 

monoklonální protilátku Hs-14, která byla vytvořena po imunizaci BALB/c myší kyselým 

extraktem lidského sperma. MoAb Hs-14 se navázala na akrozom permeabilizovaných 

spermií acetonem nebo methanolem a následně byla rozpoznána vnitřními antigeny,  

intra-akrozomálními proteiny. Nepermeabilizované spermie zůstaly neobarveny. Pomocí 

MoAb Hs-14 se hodnotí integrita akrozomu a odhalí se patologie spermií (61). 

Pěknicová a kol. se zabývali určením schopnosti monoklonálních protilátek proti 

intra-akrozomálním proteinům detekovat fyziologické a patologické spermie v ejakulátu 

azoospermických infertilních mužů. Ve své studii použili k zhodnocení monoklonální 

protilátky Hs-14 a Hs-36. Jejich závěr potvrzuje, že MoAb proti intra-akrozomálním 

antigenům jsou užitečné pro diagnózu lidského spermatu a prognózu spermatogeneze (19). 
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PRAKTICKÁ ČÁST 

1. Materiál a metody 

Pomocí průtokové cytometrie jsme stanovily spermiogramy 163 mužů, kteří byli na 

ÚKIA Fakultní nemocnice Hradec Králové v roce 2008, 2009 a 2010 vyšetřeni spolu se 

svými partnerkami na žádost odesílajících gynekologů či center asistované reprodukce.  

Zabývaly jsme se hlavně stanovením počtu spermií a leukocytů, vitality spermií, 

stavu jejich akrozomu a přítomnosti intra-akrozomálního proteinu. V metodické části jsme 

vyšly z testu SpermFlow od firmy Exbio. Statistickými metodami jsme se pak snažily najít 

vzájemnou závislost mezi různými naměřenými parametry. 

1.1. Význam stanovení průtokovou cytometrií 

Jedná se o analýzu ejakulátu, která je nedílnou součástí vyšetření mužské 

neplodnosti. Odhalí abnormality spermií, jejich koncentraci (počet), přítomnost cizích 

buněk v ejakulační tekutině a další parametry. 

1.2. Odběr a manipulace s materiálem 

K vyšetření je zapotřebí čerstvé sperma, které se získá po 3-5 denní sexuální 

abstinenci masturbací (viz. kapitola 7.3.1. Analýza spermatu podle WHO). Na odběr vzorků 

se používají nejlépe sterilní jednorázové nádobky. Při odběru mimo ambulanci je důležité 

dopravit vzorek do 60 minut od odběru při teplotě odpovídající teplotě lidského těla. 

Vyšetření spočívá v analýze živých buněk a klade značné nároky na správný odběr a rychlý 

transport vzorku do laboratoře. 

K materiálu je přiložena průvodka s datem odběru, s čitelným křestním jménem  

a příjmením pacienta, jeho rodné číslo, kód zdravotní pojišťovny, u které je pacient veden, 

hlavní diagnóza, požadované vyšetření, kód odesílajícího lékaře, jeho razítko a podpis. 
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1.3. Přístroje a pomůcky 

K vyšetření jsme použily: 

� Box s laminárním prouděním vzduchu 

� Vibrační třepačka 

� Laboratorní centrifuga 

� Automatické pipety na objemy 5-20 µl, 100 µl a 500 µl 

� Kádinky 

� Stojánky na zkumavky 

� Průtokový cytometr Cytomics FC 500 s analyzačním softwarem 

CXP 

1.4. Reagencie 

K měření jsme potřebovaly: 

� PBS 

� 50% etanol, který se připraví smícháním 96% etanolu s PBS 

v poměru 1:1 

� Propidium jodid (1mg/ml) 

� Monoklonální protilátky anti CD45 PC5 (Beckman Coulter), anti 

Hs14 FITC (Exbio) 

� Fluorescenční beadsy Flow-CountTM Fluorospheres (Beckman 

Coulter) 
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1.5. Postup 

1. Na začátku jsme zapnuly cytometr a zkontrolovaly kalibraci přístroje. 

2. Vyndaly jsme FlowCout z lednice a nechaly ho vytemperovat na pokojovou 
teplotu. 

3. Do popsaných polystyrenových zkumavek jsme napipetovaly 100 µl 
nepromytého spermatu, přidaly 900 µl ledového PBS a řádně promíchaly. 

4. Pro každého pacienta je nutné popsat 4 cytometrické zkumavky. 

5. Do zkumavky 1 jsme přidaly 5 µl protilátky anti CD45. 

6. Do zkumavky 2 jsme přidaly 5 µl propidium jodidu. 

7. Do zkumavky 1 jsme napipetovaly 25 µl vzorku (reverzně) a do zkumavek 2-4 
jsme napipetovaly 100 µl vzorku (přímou metodou).   

8. Do zkumavky 4 jsme přidaly 1 ml 50% etanolu. 

9. Zkumavky 1 a 2 se nechaly inkubovat 30 minut při pokojové teplotě. 

10. Zkumavka 4 se inkubovala 15 minut při pokojové teplotě. 

11. Do zkumavky 3 jsme přidaly 1 ml PBS a společně se zkumavkou 4 nechaly 
centrifugovat při 900 otáčkách po dobu 5 minut. 

12. Sediment ve zkumavkách 3 a 4 jsme slily, roztřepaly a znovu přidaly 1 ml PBS 
(stejné podmínky centrifugace). 

13. Do zkumavek 1 a 2, kde skončila inkubace, jsme přidaly PBS (zk. 1 – 500 µl 
PBS, zk. 2 – 1000 µl PBS). Do zkumavky 1 jsme napipetovaly reverzně 25 µl 
FlowCount. Vzorky byly připraveny k měření na průtokovém cytometru. 

14. K sedimentu ve zkumavkách 3 a 4 jsme přidaly 5 µl protilátky anti Hs14  
a nechaly inkubovat 30 minut při pokojové teplotě. 

15. Po skončení inkubace jsme přidaly 500 µl PBS. Vzorky byly připraveny 
k cytometrické analýze.  
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1.6. Měření 

Měření jsme provedly na průtokovém cytometru Cytomics FC 500 s analyzačním 

softwarem CXP.  

Ve zkumavce 1 jsme stanovily počet spermií a leukocytů, ve zkumavce 2 životnost 

spermií, ve zkumavce 3 integritu akrozomu a v poslední zkumavce 4 přítomnost  

intra-akrozomálního proteinu. 

Jednotlivé zkumavky pacientů jsme umístily do příslušných panelů v průtokovém 

cytometru, zadaly požadované měřené parametry a nechaly analyzovat. Na počítači jsme 

mohly následně odečítat výsledky. 

1.7. Analýza získaných dat 

Výsledky měření jsme analyzovaly softwarem CXP a zadávaly do OpenLIMS. 

1.7.1. Počet spermií a počet leukocytů 

Naměřená data jsme zpracovaly do grafické podoby a to tak, aby na ose X byla 

intenzita fluorescence v kanále FL1 a na ose Y FSC. Následně jsme musely v grafu nastavit 

příslušné regiony (gate). Gate A ohraničuje populaci všech buněk, gate B ohraničuje 

spermie a gate C vnitřní standard (fluorescenční kuličky). 

 

Obr. 9 Znázornění “gatování” spermií a beads (vnitřního standardu) 
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Leukocyty v ejakulátu jsme zobrazily vynesením buněk z gate A do histogramu, 

kde na ose X je intenzita fluorescence PC5. Populaci leukocytů, která je označena 

protilátkou CD45 PC5, jsme ohraničily pomocí gate D. 

         

Obr. 10 “Gatování” leukocytů podle exprese znaku CD45 

Podle následujících vzorců jsme provedly výpočet počtu spermií a leukocytů ve 

spermatu: 

S = gateB/gate C * ředění * koncentrace beads na ml  [106 spermií/ml] 

L = gateD/gateC * ředění * koncentrace beads na ml [106 leukocytů/ml]   

S.................počet spermií v ejakulátu 

L…………...počet leukocytů v ejakulátu 

gateB……..počet událostí v gate B (počet spermií) 

gateC……..počet událostí v gate C (počet beads) 

gateD……..počet událostí v gate D (počet leukocytů)   
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1.7.2. Vitalita spermií 

Naměřená data jsme zobrazily v grafické podobě jako FSC versus SSC. Následně 

jsme v grafu nastavily gate E, který ohraničuje spermie. Události z gate E jsme poté 

zobrazily v histogramu, kde na ose X je vynesena intenzita fluorescence propidium jodidu 

(PI). Pomocí vhodně umístěného gate se oddělí v histogramu pozitivní a negativní populace 

spermií. Negativní populace jsou živé spermie, zatímco PI-pozitivní populace jsou mrtvé 

spermie. 

 

Obr. 11 Stanovení životnosti spermií podle fluorescence PI 

Vitalita spermií se spočítá jako procento živých spermií z celkového počtu všech 

spermií (22). 

1.7.3. Integrita akrozomu a přítomnost intra-akrozomálního proteinu 

Pomocí průtokového cytometru jsme změřily dva paralelní vzorky spermií jednoho 

pacienta obarvené protilátkou proti intra-akrozomálnímu proteinu (IAP/FITC), přičemž 

jeden vzorek byl před inkubací s protilátkou podroben permeabilizaci.  

Naměřená data jsme zobrazily v grafické podobě FSC versus SSC. V grafu jsme 

nastavily gate E ohraničující spermie. Události z gate E jsme poté zobrazily v histogramu, 

kde na ose X je vynesena intenzita fluorescence FITC. Pomocí vhodně umístěného gate se 

oddělí v histogramu pozitivní a negativní populace spermií. 
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Obr. 12 Stanovení integrity akrozomu                    Obr. 13 Stanovení přítomnosti IAP po  
                                                                               permeabilizaci spermií 

Nepermeabilizované normální spermie vykazují nízké zastoupení (< 30 %) spermií 

s poškozeným akrozomem, které jsou pozitivní po obarvení protilátkou proti  

intra-akrozomálnímu proteinu (IAP/FITC). Permeabilizované normální spermie jsou 

pozitivní po obarvení protilátkou proti intra-akrozomálnímu proteinu (IAP/FITC), což je 

důkaz přítomnosti intra-akrozomálního proteinu ve spermiích (22). 

Nepermeabilizované patologické spermie vykazují vysoké zastoupení spermií 

s poškozeným akrozomem (> 30 %), které jsou pozitivní po obarvení protilátkou proti 

intra-akrozomálnímu proteinu (IAP/FITC). Permeabilizované patologické spermie jsou 

pozitivní po obarvení protilátkou proti intra-akrozomálnímu proteinu (IAP/FITC), ale na 

rozdíl od vzorku normálních spermií, vykazují patologické spermie vyšší variabilitu 

fluorescenčního signálu (22).   
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Obr. 14 Vzorek s vysokým podílem spermií             Obr. 15 Vzorek s vysokým podílem      
 s narušeným akrozomem                                           spermií s malým množstvím IAP 

1.7.4. Hodnocení výsledků 

Následující tabulka uvádí fyziologické hodnoty spermiogramu stanoveného 

průtokovou cytometrií. 

Tab. 7 Normální hodnoty spermiogramu (17) 

Počet spermií v ejakulátu > 20 * 106/ml 
Počet leukocytů v ejakulátu < 1 * 106/ml 
Vitalita spermií > 75 % 
Integrita akrozomu spermií < 30 % patologických spermií 
Přítomnost intra-akrozomálního proteinu > 85 % spermií 

1.8. Statistické zpracování naměřených dat 

Soubor námi naměřených a analyzovaných dat 163 mužů jsme různě rozdělovaly do 

vhodných skupin, např. podle počtu spermií, vitality, počtu leukocytů, permeabilizovaných 

a nepermeabilizovaných Hs-14 buněk či věku pacientů, abychom našly statisticky 

významné závislosti. 

Normalitu rozdělení jsme testovaly Shapiro-Wilk W testem. Homogenitu rozdělení 

jsme provedly za pomocí Levenova testu. Rozdíly mezi jednotlivými skupinami jsme 

zhodnotily Mann-Whitney U testem nebo Kruskal-Wallisovým testem. Výsledky 
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statistického hodnocení byly shledány významné, pokud hladina pravděpodobnosti p pro  

α byla menší než 0,05 (p<0,05). Vše jsme provedly v softwaru Statistica 8.  

Nejvýznamnější závislosti parametrů spolu s grafy uvádíme v kapitole 2. Výsledky. 

2. Výsledky 

V kapitole 1. Materiál a metody jsme uvedly parametry spermií, které jsme měřily 

na průtokovém cytometru. Zde uvádíme statisticky významné grafy a tabulky našich 

naměřených výsledků. 

Dále se zde zabýváme optimalizací metodiky vyšetření spermatu průtokovou 

cytometrií. 

2.1. Závislost mezi integritou akrozomu a koncentrací spermií 

163 mužů jsme rozdělily do třech skupin podle počtu spermií. První skupina 

obsahuje 25 mužů s počtem spermií pod 20*106/ml, což je již pod fyziologickým 

rozmezím. Druhá skupina zahrnuje 121 mužů s 20-200*106 počtem spermií/ml a třetí 

skupina se skládá ze 17 mužů s počtem spermií nad 200*106/ml. 

Porovnaly jsme mediány námi naměřených výsledků jednotlivých skupin mužů 

rozdělených podle počtu spermií s mediány hodnot nepermeabilizovaných buněk 

značených MoAb Hs-14. Ze statistických výsledků a grafu č. 1 je patrno, že medián počtu 

spermií se špatnou integritou akrozomu je 30 % ve skupině mužů s počtem spermií pod 

hranicí 20*106/ml, což je hraniční hodnota dle výše uvedeného hodnocení. Naopak ve 

skupině mužů s normálním počtem spermií (20-200*106/ml) je medián počtu spermií se 

špatnou integritou akrozomu 16 %, což odpovídá normě pro fyziologické hodnoty 

spermiogramu. 
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Graf č. 1 Závislost integrity akrozomu na počtu spermií 

Na grafu č. 1 vidíme statisticky významný rozdíl mezi skupinou mužů č. 1 a č. 2, 

která nám ukazuje, že u mužů s počtem spermií pod 20*106/ml se současně objevuje více 

spermií se špatným stavem akrozomu než u skupiny mužů č. 2, kde se zvyšujícím se 

počtem spermií klesá přítomnost buněk se špatnou integritou akrozomu.  

Dále můžeme vidět významný rozdíl mezi skupinou mužů č. 1 a č. 3. Zde platí to 

samé jako v předchozím odstavci. Muži s počtem spermií nad 200*106/ml mají kvalitnější 

stav akrozomu než muži s počtem spermií pod 20*106/ml. Tedy nepermeabilizované 

normální spermie vykazují nízké zastoupení (< 30 %) spermií s poškozeným akrozomem 

oproti  nepermeabilizovaným patologickým spermiím, které vykazují vysoké zastoupení 

spermií s poškozeným akrozomem (> 30 %), které jsou pozitivní po obarvení protilátkou 

proti intra-akrozomálnímu proteinu (viz. kapitola 1.7.3. Integrita akrozomu a přítomnost 

intra-akrozomálního proteinu). 

Srovnání skupin mužů č. 2. a č. 3 nám vyšlo statisticky nevýznamné, proto se jím 

nezabýváme.  
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Jak jsme již uváděly v kapitole 1.8. Statistické zpracování naměřených dat, hranice 

statistické významnosti je p<0,05. Nám v tomto případě statistická významnost závislosti 

integrity akrozomu na počtu spermií vyšla p<0,001, což dokazuje, že závislost je statisticky 

významná. 

2.2. Závislost mezi přítomností intra-akrozomálního proteinu (IAP) ve 
spermiích a koncentrací spermií 

Rozdělené skupiny mužů podle počtu spermií z předchozí kapitoly jsme daly do 

grafu s hodnotami permeabilizovaných spermatických buněk značených MoAb Hs-14.  

 

Graf č. 2 Závislost přítomnosti IAP ve spermiích na počtu spermií ve vzorku 

Ze statistického hodnocení a grafu č. 2 je vidět, že medián množství IAP je 84 % ve 

skupině mužů s nízkým počtem spermií ve vzorku (pod 20*106/ml). Tato hodnota je těsně 

pod hranicí normy pro fyziologické hodnoty spermiogramu. Ve skupině mužů s normální 

koncentrací spermií v ejakulátu (20-200*106/ml) je medián počtu spermií s dostatečným 

množstvím IAP 91 %, což odpovídá normě pro fyziologické hodnoty spermiogramu.  
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Jako v předchozím případě vidíme na grafu č. 2 rozdíly v přítomnosti IAP mezi 

skupinou mužů č. 1 a č. 2. U mužů s počtem spermií pod 20*106/ml se objevuje nižší 

výskyt IAP. Tedy čím je u pacienta nižší počet spermií, tím jeho spermatické buňky po 

permeabilizaci obsahují méně IAP. Jak jsme již v kapitole 8.5.1.6. Přítomnost  

intra-akrozomálního proteinu zmínily, nepřítomnost těchto proteinů ve spermii způsobuje 

její defekt a infertilitu muže.  

 Rozdíly v přítomnosti IAP mezi skupinou mužů č. 1 a č. 3 nám vyšly též statisticky 

významné. Muži s počtem spermií nad 200*106/ml mají po permeabilizaci buněk více IAP 

než muži s počtem spermií pod 20*106/ml. Tedy permeabilizované normální spermie jsou 

pozitivní po obarvení protilátkou proti IAP, což je důkaz přítomnosti IAP ve spermiích.   

Srovnání skupin mužů č. 2 a č. 3 nám vyšlo opět statisticky nevýznamné, proto ho 

zde neuvádíme.  

Statistická významnost závislosti přítomnosti IAP ve spermiích na počtu spermií ve 

vzorku je p<0,01. 
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2.3. Závislost mezi integritou akrozomu a vitalitou spermií 

Náš soubor 163 mužů jsme rozdělily do dvou skupin podle vitality spermií. První 

skupina zahrnuje 102 mužů s vitalitou pod 75 %, tedy pod fyziologické rozmezí, a druhá 

skupina obsahuje 61 mužů s životností rovnou nebo nad 75 %.    

 

Graf č. 3 Závislost integrity akrozomu na vitalitě spermií 

Podle statistických výsledků má skupina mužů s vitalitou spermií pod 75 % medián 

19 % spermií s narušenou integritou akrozomu, zatímco skupina mužů s vitalitou spermií 

rovnou nebo větší než 75 % má medián 14 % spermií s narušenou integritou akrozomu.  

Graf č. 3 nám znázorňuje, že muži s vitalitou pod 75 % mají častěji nekvalitní 

akrozom spermií oproti mužům s vitalitou spermií rovnou nebo nad 75 %. Tedy u mužů se 

zvyšující se vitalitou spermií klesá přítomnost buněk se špatnou integritou akrozomu.  

Statistická významnost závislosti integrity akrozomu na vitalitě spermií je p<0,05. 
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2.4. Jiné výsledky měřených parametrů 

V následujících tabulkách uvádíme statistiku dalších zkoumaných parametrů. 

Tab. 8 Rozložení jednotlivých skupin souboru mužů podle množství leukocytů v ejakulátu  
a vitality spermií 

  leu+ norm leu celkem 

vital- 19 (11,7 %) 83 (50,9 %) 102 (62,6 %) 
norm vital 13 (8 %) 48 (29,4 %) 61 (37,4 %) 

celkem 32 (19,6 %) 131 (80,4 %) 163 

Tab. 9 Rozložení jednotlivých skupin souboru mužů podle počtu spermií v ejakulátu  
a vitality spermií 

  sperm- norm sperm celkem 

vital- 14 (8,6 %) 88 (54 %) 102 (62,6 %) 
norm vital 11 (6,7 %) 50 (30,7 %) 61 (37,4 %) 

celkem 25 (15,3 %) 138 (84,7 %) 163 

Tab. 10 Rozložení jednotlivých skupin souboru mužů podle počtu spermií v ejakulátu a věku 
vyšetřovaného muže 

  sperm- norm sperm celkem 

věk 35+ 13 (8 %) 75 (46 %) 88 (54 %) 
věk do 35 12 (7,4 %) 63 (38,7 %) 75 (46 %) 
celkem 25 (15,3 %) 138 (84,7 %) 163 

Z analýzy kontingenčních tabulek vyplývá, že mezi jednotlivými kategoriemi není 

významná závislost. Na základě našich analýz tedy můžeme konstatovat, že:  

1. zvýšený počet leukocytů v ejakulátu není doprovázen sníženou životností 

spermií 

2. snížený počet spermií v ejakulátu není doprovázen sníženou vitalitou spermií 

3. snížený počet spermií v ejakulátu nesouvisí s narůstajícím věkem muže 
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2.5. Optimalizace metodiky vyšetření spermatu průtokovou cytometrií 

Pro vyšetření spermatu průtokovou cytometrií jsme využily kit od firmy Exbio 

s tím, že z původních reagencií jsme využily protilátku proti intra-akrozomálnímu proteinu 

Hs-14 a základní postup přípravy spermatu i jeho vyšetření průtokovou cytometrií. 

Pro tyto experimenty jsme využily ejakulát zdravého dárce, který byl obeznámen  

a souhlasil s účely celého zkoumání. 

2.5.1. Ředění ejakulátu pro analýzu koncentrace spermií 

Zkoušely jsme, zda způsob ředění spermatu nějakým způsobem ovlivňuje výpočet 

koncentrace spermií v nativním vzorku. Vzorek jsme před cytometrickou analýzou ředily 

10x, 20x, 40x a 100x. Ve všech případech jsme dospěly k přibližně stejnému výsledku.  

Je třeba poznamenat, že způsob ředění je vhodné řešit u mužů s oligospermií či 

azoospermií, kdy doporučené ředění 10x je lépe snížit pouze na 1:1. Ředění nativních 

vzorků ejakulátu může být problematické v případě vazkého spermatu. V takových 

případech je vůbec problém správně odměřit vzorek, a výsledek koncentrace spermií je 

nutno považovat za orientační.   

          

Obr. 16 Ředění 10x                                                       Obr. 17 Ředění 20x 
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Obr. 18 Ředění 40x                                                       Obr. 19 Ředění 100x 

2.5.2. Stanovení počtu leukocytů ve spermatu 

 Pro stanovení leukocytů ve vzorku ejakulátu jsme použily dárcovské sperma, které 

jsme obohatily o separované leukocyty z heparinizované krve dárce. Separaci leukocytů 

jsme provedly sedimentací erytrocytů v prostředí dextranu. Značení monoklonální 

protilátkou proti molekule CD45 ukázalo při cytometrické analýze jasné oddělení populace 

spermií od populace leukocytů. Koncentraci leukocytů jsme počítaly jednak cytometrickou 

metodou v porovnání s vnitřním standardem – fluorescenčními beadsy, a dále pak metodou 

mikroskopickou s použitím Bürkerovy komůrky. V prvním případě koncentrace leukocytů 

vyšla 2,63*106/ml a v druhém případě jsme koncentraci leukocytů stanovily na 

2,18*106/ml. Tedy v obou způsobech stanovení počtu leukocytů jsme dospěly k podobným 

výsledkům.  
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Obr. 20 Vyšetření spermií s příměsí leukocytů průtokovou cytometrií 

2.5.3. Stanovení životnosti spermií 

Při stanovení životnosti spermií jsme testovaly PI (propidium jodid) a 7-AAD  

(7-aminoaktinomycin D), který se podobně jako PI váže k DNA. Barvení buněk probíhá 

v obou případech na stejném principu – buňky s narušenou membránou propouští 

fluorescenční barvivo dovnitř buňky, kde se pak váže na DNA. Při značení spermií oběma 

barvivy jsme dospěly k závěru, že propidium jodid je vhodnější ke stanovení životnosti 

spermií z důvodu vyšší intenzity fluorescence a lepšího oddělení populace živých  

a neživých spermií.  

Pro stanovení životnosti je velice důležité, aby vzorek byl čerstvý a uchovaný za 

podmínek co nejvíce odpovídajících podmínkám v těle muže. Zkoušely jsme, jak různé 

prodlevy v určitých fázích vyšetření ovlivňují vyšetření životnosti spermií. Zjistily jsme, že 

toto vyšetření je nejvíce náchylné na způsob uchovávání a zpracování vzorku. Jako 

nejoptimálnější postup se nám jeví co nejčasnější zpracování spermatu, které je do té doby 

uchováno při teplotě odpovídající teplotě těla. I podle metodických doporučení ke kitu 

SpermFlow je nejvhodnější 30min inkubace naředěných spermií s PI. Kratší inkubace se 

nám neosvědčila. Ukázalo se, že cytometrická analýza by měla proběhnout hned po 

skončení inkubace, protože delší stání vzorku negativně ovlivňuje životnost. Též uchování 



82 

 

vzorku při nízkých teplotách a jeho zpracování až s odstupem několika hodin negativně 

ovlivňuje životnost spermií.  

     

Obr. 21 Krátká inkubace + měření ihned              Obr. 22 Inkubace 30 min + měření ihned 

        

Obr. 23 Inkubace 30 min + měření za 2 hod          Obr. 24 Inkubace 30 min + vzorek přes 
                                                                                 noc při 4°C 
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2.5.4. Vliv promývání vzorku na stanovení akrozomálních proteinů 

Způsob promývání spermatu před značením protilátkou Hs-14 proti  

intra-akrozomálnímu proteinu je důležitý hlavně u vzorků podrobených permeabilizaci. Zde 

je důležité odstranit zbytky protilátky, která by se mohla vázat na fragmenty buněk. Jako 

nejvhodnější se zdá 3násobné promytí vzorku před značením protilátkou proti Hs-14. 

          

Obr. 25 Nepermeabilizované buňky +                        Obr. 28 Permeabilizované buňky +  
1x promyto                                                                   1x promyto 

            

Obr. 26 Nepermeabilizované buňky +                          Obr. 29 Permeabilizované buňky +  
2x promyto                                                                     2x promyto 
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Obr. 27 Nepermeabilizované buňky +                        Obr. 30 Permeabilizované buňky +  
3x promyto                                                                   3x promyto 
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DISKUZE 

Analýza spermatu se obvykle prováděla manuálními technikami a mikroskopickým 

hodnocením laboratorních pracovníků. Tato analýza byla zdlouhavá, drahá a nebyla 

standardizovaná. Byla ovlivněná širokou nepřesností související s vysokou variabilitou 

mikroskopického hodnocení.  

Je mnoho vědců, kteří jsou přesvědčeni, že vývoj průtokové cytometrie velmi 

pomohl stanovení spermiogramů. Zastávají názor, že je to rychlá, přesná, správná  

a automatická metoda jak stanovit kvalitu spermií, jako je jejich koncentrace, vitalita, 

integrita plazmatické membrány, mitochondriální funkce, kapacitace a stav akrozomu, Ca2+ 

ve spermii, struktura chromatinu, apoptosa a identifikace rozdílných populací 

spermatických buněk (24, 26, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57). Jak jsme již zmínily dříve, jejím 

používáním se zredukovaly možné chyby subjektivního hodnocení parametrů spermií. 

KONCENTRACE SPERMIÍ  

Ale je opravdu průtoková cytometrie přizpůsobena ke stanovení koncentrace 

spermií? Tuto otázku si kladl Lu a kol., který srovnával výsledky naměřené průtokovou 

cytometrií, CASA systémem a manuální analýzou pomocí mikroskopu. Celková korelace 

mezi těmito hodnotami byla signifikantní. Nicméně výsledky koncentrace spermií 

naměřené průtokovým cytometrem byly nadhodnoceny o 9 % ve srovnání s výsledky 

stanovenými mikroskopicky. Navíc analýza koncentrace spermií u azoospermických 

vzorků byla odhadována na 0,12*106/ml (rozsah 0,04-0,24*106/ml). Lu a kol. si myslí, že 

průtoková cytometrie není vhodná metoda pro počítání spermií, zvláště v případě 

azoospermických pacientů (58). Tento problém do jisté míry řeší nižší stupeň ředění  

u mužů s nižší koncentrací spermií. Jak uvádí metodický postup ke kitu SpermFlow, je 

vhodné nejprve mikroskopicky zjistit přibližnou koncentraci spermií v ejakulátu a následně 

vzorky s výrazně nižším počtem spermií ředit 1:1 roztokem pufru, na rozdíl od ředění 1:10, 

které je běžné u ejakulátu s normospermií. 
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Lu a kol. se domnívají, že nadhodnocení výsledků koncentrace spermií získaných 

průtokovou cytometrií bylo způsobeno počítáním částic přítomných v ejakulátu, které jsou 

podobné spermiím. Vzorky lidského sperma často obsahují nezralé zárodečné buňky, 

krevní buňky, epiteliální buňky, buněčné drtě (zbytky), cytoplazmatické kapénky atd. Tyto 

částice a buněčné zbytky přítomné v ejakulátu mohou mít FSC a SSC parametry podobné 

spermiím. To způsobuje obtížnost rozlišení mezi spermiemi a částicemi nebo buněčnými 

zbytky průtokovou cytometrií na základě parametrů rozptylu světelného paprsku (24, 56). 

Proto změřená koncentrace spermií průtokovou cytometrií vychází ve vyšších hodnotách, 

než jsou reálné (58, 59, 60). Jednoznačné odlišení spermií od jiného buněčného materiálu 

by řešilo jejich povrchové značení pomocí monoklonálních protilátek proti dostatečně silně 

a specificky vyjádřenému antigenu, který by umožnil jejich selektivní barvení. 

Ferrara a kol. ve své publikaci uvedl, že pokusy o standardizaci manuální analýzy 

spermií rozvinuly počítače řízené analyzátory (CASA – Computer Assisted Sperm 

Analysis). CASA systém je schopný vyhodnotit počet spermií, jejich motilitu a morfologii. 

Ale není příliš vhodný pro hodnocení spermatu mnoha pacientů (49). Koncentrace spermií 

byla nadhodnocena o 30 % (62). Pro zkoumání mužské plodnosti je důležitý rozsah pod 

20*106 spermií/ml. Jen nižší koncentrace spermií snižuje šanci na oplodnění s rozhodujícím 

limitem v rozsahu 5*106 spermií/ml (63). V tomto rozsahu CASA systém vykazuje 

nejchudší výkonnost. Navíc CASA systémy jsou určeny jen k analýze spermií, jsou velmi 

drahé a nevhodné pro všeobecné laboratoře s malým příjmem semenných vzorků (49). 

POČET LEUKOCYT Ů 

Identifikace a kvantifikace rozdílných druhů leukocytů přítomných v semenném 

vzorku je obtížná. Průtoková cytometrie umožňuje správně a přesně detekovat leukocyty  

a identifikovat subpopulace WBC bez předběžné purifikace.  

K měření koncentrace leukocytů jsme použily MoAb anti-CD45, i když někteří 

autoři např. Ferrara a kol. dávají přednost při stanovení leukocytů v ejakulátu MoAb proti 

pan-leukocytárnímu antigenu CD53 před MoAb CD45 (49). Zastávají názor, že MoAb 

CD45 se tradičně užívá pro rozpoznání leukocytů a prokazuje zkříženou reaktivitu se 
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spermiemi a nezralými spermatickými buňkami stejně jako s uroteliálními buňkami (64, 

65). Dle našich zkušeností je exprese znaku CD45 na leukocytech dostatečně silná k tomu, 

abychom je odlišily od spermií i dalších nehematopoetických buněk. 

MOTILITA SPERMIÍ  

Mikroskopické stanovení motility spermií je extrémně subjektivní. Z tohoto důvodu 

se požadují alternativní metody. Graham a kol., Eustache a kol. a Auger a kol. zkoumali 

kvalitu pohybu a mitochondriální aktivitu spermatických buněk. Potenciál mitochondriální 

membrány lidských spermií lze hodnotit různými barvivy např. specifickým barvivem 

Rh123.  

Graham a kol. zjistili, že procento motility spermií ve vzorku semene příliš 

nekoreluje s fertilizační schopností vzorku (66). 

Auger a kol. k hodnocení použili kombinaci průtokové cytometrie a CASA, protože 

se zabývali objevem vzájemného vztahu hodnocení kvality pohybu používající kombinaci 

průtokové cytometrie a počítačem řízenou analýzu spermií (CASA) (50). 

Dostupnost CASA systémů k hodnocení spermatických vzorků měla redukovat 

některé proměnlivosti v analýzách a dovolit přesnost hodnocení nejen procenta motility 

spermií, ale také procent progresivní motility buněk a průtokové rychlosti pohyblivých 

spermií. Nicméně tyto CASA systémy hodnotily jen jeden znak spermie a výsledky příliš 

nekorelovaly s fertilitou (52, 53). 

VITALITA SPERMIÍ  

Procento vitality spermií v semenném vzorku se definuje jako procento spermií, 

které mají intaktní plazmatickou membránu, která dokáže zabránit proniknutí velkých 

molekul barviva do buňky. Stanovení vitality klasickým barvením eosinem je nahrazováno 

fluorescenčním barvením, např. propidium jodidem, Hoechst 33258 a diamidino-

fenylindolem (DAPI), které poskytuje větší kontrast mezi živými a mrtvými buňkami. Ale 

hodnocení tohoto barvení vyžaduje fluorescenční mikroskop. Nedávný vývoj v průtokové 

cytometrii a fluorometrii poskytl rychlé a levné životaschopné hodnocení.     
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Papaioannou a kol. zjistili, že výsledky měření vitality spermií propidium jodidem 

průtokovou cytometrií jsou rovnocenné s hodnotami měření užívající barvení Hoechst 

33258 a fluorescenční mikroskopii.  

VLIV P ŘÍTOMNOSTI PROTILÁTEK PROTI SPERMIÍM NA KVALITU 
SPERMIÍ  

Ačkoli mohou být spermie životaschopné a mít progresivní motilitu, jestliže je 

jejich akrozom poškozen nebo ztracen, nemohou být schopny oplodnit vajíčko. 

Akrozomální membrány jsou naprogramovány k podrobení se membránovému natrávení,  

a jsou proto nejvíce labilními membránami spermií. 

Kvantitativní hodnocení intra-akrozomálních proteinů a sledování 

spermaglutinačních protilátek patří mezi významné ukazatele stavu lidských spermií  

a plodnosti muže.  

Pavlásek a kol. ve své studii porovnali nálezy pozitivních intra-akrozomálních 

proteinů a seminálních spermaglutinačních protilátek u pacientů, u párů s poruchou 

plodnosti a dárců spermatu. K detekci akrozomálních proteinů pomocí imunofluorescenční 

metody použili monoklonální protilátky (Hs-8 a Hs-14) proti intra-akrozomálním 

proteinům lidských spermií. U dárců prokázali pozitivní intra-akrozomální proteiny i po 

rozmrazení ejakulátu, protilátky proti spermiím v seminální plazmě nebyly přítomny. Ve 

skupině normospermatiků zjistili přítomnost seminálních spermaglutinačních protilátek. 

Silnou pozitivitu intra-akrozomálních proteinů značených monoklonální protilátkou Hs-8 

nalezli u 68,4 % a značených monoklonální protilátkou Hs-14 dokonce u 81,3 % pacientů. 

Naproti tomu u oligospermatiků prokázali výrazný nárůst spermaglutinačních protilátek. 

Intra-akrozomální proteiny byly nalezeny v dominantní podobě u 15,5 % (značených Hs-8) 

a u 20,2 % (značených Hs-14) (48). Podobné výsledky prokázala též analýza našeho 

souboru, kdy jsme u mužů se sníženou koncentrací spermií prokázaly častěji výskyt spermií 

se sníženým obsahem IAP. 
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ZÁVĚR 

V naší práci jsme se snažily vypracovat přehled možných příčin mužské neplodnosti 

a zkoumaných parametrů spermií při diagnostice mužské infertility průtokovou cytometrií. 

V praktické části jsme statisticky vyhodnotily jednotlivé parametry spermií (počet 

spermií a leukocytů, vitalitu spermií, stav akrozomu a přítomnost intra-akrozomálních 

proteinů), které jsme změřily průtokovou cytometrií u vzorků ejakulátu, získaných od 163 

mužů vyšetřených na Ústavu klinické imunologie a alergologie Fakultní nemocnice Hradec 

Králové.  

Statistickou analýzou jednotlivých dat našeho souboru jsme dospěly k některým 

zajímavým výsledkům. Ukázalo se, 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 

souvislost 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.   

Ze statisticky hodnocených závislostí uvedených v kapitole 2. Výsledky nám vyšla  

nejvýznamnější závislost integrity akrozomu na počtu spermií v ejakulátu (p<0,001).  

Zkoumáním způsobů optimalizace metodiky vyšetření spermatu průtokovou 

cytometrií jsme došly k závěrům, že způsob ředění spermatu nijak zvlášť neovlivňuje 

výpočet koncentrace spermií v nativním vzorku normospermatika. Ale u mužů 

s oligospermií či azoospermií je lepší doporučené ředění 10x snížit na 1:1. U srovnání 

stanovení počtu leukocytů ve spermatu průtokovou cytometrií a mikroskopickou metodou  

s použitím Bürkerovy komůrky jsme dospěly k podobným výsledkům. Porovnáním značení 

spermií propidium jodidem a 7-aminoaktinomycinem D u stanovení životnosti spermií 

jsme shledaly, že propidium jodid je vhodnější ke stanovení životnosti spermií z důvodu 
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vyšší intenzity fluorescence a lepšího oddělení populace živých a neživých spermií. Toto 

vyšetření je nejvíce náchylné na způsob uchovávání a zpracování vzorku. Shodujeme se  

s metodickým doporučením ke kitu SpermFlow, že nejvhodnější je 30min inkubace 

naředěných spermií s propidium jodidem. Při zkoumání vlivu promývání vzorku na 

stanovení akrozomálních proteinů se nám zdá být nejvhodnější 3násobné promytí vzorku 

před značením protilátkou Hs-14. 

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, které 

jsou důležité pro diagnózu mužské neplodnosti. 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.  



91 

 

SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY 

1 Ulčová-Gallová, Z.: Neplodnost – Útok imunity. Praha: Grada Publishing, 2006. 

2 Novotny, P. P.: Co dělat při neplodnosti. Praha: Pragma, 1997.  

3 Řežábek, K.: Léčba neplodnosti. Praha: Grada Publishing, 2008. 

4 Kubíček, V.: Mužská infertilita a erektilní dysfunkce. Praha: Galén, 1996. 

5 Tanagho, E. A., McAninch, J.: Smiths General Urology. San Francisco: Lange Medical 
Book, 1992. 

6 Mazo, E.: Our View on Pathogenesis and treatment of Infertility in Varicocele. European 
Urology Today, 1993, 3, p. 3-8. 

7 Mardešić T.: Neplodnost. Praha: Galén, 1996. 

8 Doherty, C. M., Clark, M. M.: Léčba neplodnosti. Brno: Computer Press, 2006. 

9 Freundl, G., Gnoth, Ch., Frank-Herrmann, P.: Chceme mít miminko. Praha: Jan Vašut 
s.r.o., 2008. 

10 Řežábek, K.: Asistovaná reprodukce. Praha: Maxdorf, 2008.  

11 Walsh, P. C., Retik, A. B., Stamey, T. A., Vaughan, E. D. Jr.: Campbells Urology. 
Philadelphia: W. B. Saunders, 1992. 

12 Kubíček, V.: Základy spermiologie. Gynekolog, 1998, 51, s. 224-230.   

13 Moghissi, K. S., Farley, T. M. M., Rosel, P. J.: Handbuch fuer Laboruntersuchung des 
menschlichen Ejakulates. New York – Muenchen, WHO 1992. 

14 Marinov, I.: Průtoková cytometrie v klinické hematologii. Praha: Triton, 2008. 

15 Eckschlager, T. a kol.: Průtoková cytometrie v klinické praxi. Praha: Grada Publishing, 
1999.  

16 Cytomics FC 500 se software CXP, Návod k obsluze, Beckman Coulter, Inc. Fullerton, 
USA. 

17 WHO laboratory manual for examination of Human semen and Sperm-Cervival mucus 
interaction. Cambridge University press, 4th edition 1999. 



92 

 

18 Gilan, L., Evans, G., Maxwell, W. M.: Flow cytometric evaluation of sperm parameters 
in relation to fertility potential. Theriogendogy, 2005, 63, p. 445-57. 

19 Peknicova, J., Chladek, D., Hozak, P.: Monoclonal antibodies against sperm intra-
acrosomal antigens as markers for male infertility diagnostics and estimation of 
spermatogenesi. Am J Repord Immunol, 2005, 53, p. 42-49.  

20 Chládek, D., Pěknicová, J., Čapková, J., Geussová, G., Teplá, O., Madar, J.: Využití 
monoklonálních protilátek proti proteinům lidských spermií k diagnostice patologie spermií 
a výběru vhodné metody fertilizace v asistované reprodukci. Alergie, 2002, 3. 

21 Čapková, J., Pěknicová, J.: Integrita akrosomu savčích spermií hodnocená 
monoklonálními protilátkami proti intra-akrosomálním proteinům a úloha těchto proteinů 
ve vazbě. Alergie, 2002, 3.  

22 SpermFlowTM Kit, EXBIO Praha a.s.. 

23 http://www.sanatoriumhelios.cz/index.php?lang=cs&menu=12&page=12366  
ke dni 24.3. 2010 

24 Eustache, F., Jouannet, P., Auger, J.: Evaluation of Flow Cytometric Methods to 
Measure Human Sperm Concentration. J. Androl, 2001, 22, p. 558-567.   

25 Graham, J. K., Kunze, E., Hammerstedt, R. H.: Analysis of Sperm Cell Viability, 
Acrosomal Integrity, and Mitochondrial Function Using Flow Cytometry. Biology of 
reproduction, 1990, 43, p. 55-64.  

26 Graham, J. K.: Assessment of Sperm Quality. AAEP Proceedings, 2001, 47, p. 302-305.  

27 Christensen, P., Stenvang, J. P., Godfrey, W.: A Flow Cytometric Method for Rapid 
Determination of Sperm Concentration and Viability in Mammalian and Avian Semen. J. 
Androl, 2004, 25, p. 255-264. 

28 Vokurka, M., Hugo, J. a kol.: Velký lékařský slovník. Praha: Maxdorf, 2009. 

29 Sutovsky, P.: Ubiquitin-dependent proteolysis in mammalian spermatogenesis, 
fertilization, and sperm quality control: killing three birds with one stone. Microse Res 
Tech, 2003, 61, p. 88-102. 

30 Shai, S., Roudebush, W., Powers, D., Dirnfeld, M., Lamb, D. J.: A multicenter study 
evaluating the flowcytometric-based kit for semen analysis. Fertility and Sterility, 2005, 83, 
p. 1034-1038. 



93 

 

31 Perticarari, S., Ricci, G., Granzotto, M., Boscolo, R., Pozzobon, C., Guarnieri, S., 
Sartorie, A., Presani, G.: A new multiparameter flow cytometric method for human semen 
analysis. Human Reproduction, 2007, 22, p. 485-494.  

32 Ricci, G., Presani, G., Guaschino, S., Simeone, R., Perticarari, S.: Leukocyte detection 
in human semen using flow citometry. Human Reproduction, 2000, 15, p. 1329-1337.  

33 Wolff, H.: The biologic significance od white blood cells in semen. Fertil. Steril., 1995, 
63, p. 1143-1157.   

34 Cohen, J., Edwards, R., Fehilly, C. et al.: In vitro fertilization: a treatment for male 
infertility. Fertil. Steril., 1985, 43, p. 422-432. 

35 Talbert, L. M., Hammond, M. G., Halme, J. et al.: Semen parameters and fertilization of 
human oocytes in vitro: a multivariable analysis. Fertil. Steril., 1987, 48, p. 270-277.  

36 Endtz, A. W.,: A rapid staining method for differentiating granulocytes from „germinal 
cells“ in Papanicolaou-stained semen. Acta Cytol., 1974, 18, p. 2-7.  

37 El-Demiry, M. I. M., Young, H., Elton, R. A. et al.: Leucocytes  in the ejaculate from 
fertile and infertile men. Br. J. Urol., 1986, 58, p. 715-720. 

38 Schöbel, W. A., Schieferstein, G., Uchanska-Ziegler, B.: Immunocytochemical 
characterization of round cells in human semen using monoclonal antibodies and the 
APAAP-technique. Andrologia, 1989, 21, p. 370-376. 

39 Harrison, P. E., Barrat, C. L. R., Robinson, A. J. et al.: Detection of white blood cell 
populations in the ejaculate of fertile men. J. Reprod. Immunol., 1991, 19, p. 95-98. 

40 Eggert-Kruse, W., Bellmann, A., Rohr, G. et al.: Differentiation of round cells in semen 
by means of monoclonal antibodies and relationship with male fertility. Fertil. Steril., 1992, 
58, p. 1046-1055. 

41 Kiessling, A. A., Yin, H-Z., Purohit, A. et al.: Formaldehyde-fixed semen is suitable and 
safer for leukocyte detection and DNA amplification. Fertil. Steril., 1993, 60, p. 576-581. 

42 Spano, M., Evenson, D. P.: Flow cytometric analysis for reproductive biology. Biol. 
Cell., 1993, 78, p. 53-62. 

43 Pasteur, X., Metézéau, P., Maubon, I. et al.: Identification of two human sperm 
populations using flow and image cytometry. Mol. Reprod. Dev., 1994, 38, p. 303-309. 

44 Ferrara, F., Daverio, R., Mazzini, G. et al.: Automation of human sperm cell analysis by 
flow cytometry. Clin. Chem., 1997, 43, p. 801-807. 



94 

 

45 Moilanen, J. M., Carpén, O., Hovatta, O.: Flow cytometric light scattering analysis, 
acrosome reaction, reactive oxygen species production and leukocyte contamination of 
semen preparation in prediction of fertilization rate in vitro. Hum. Reprod., 1998, 13, p. 
2568-2574. 

46 Gandini, L., Lenzi, A., Lombardo, F. et al.: Immature germ cell separation using a 
modified discontinuous Percoll gradient technique in human semen. Hum. Reprod., 1999, 
14, p. 1022-1027. 

47 Aslam, I., Robins, A., Dowell, K., Fishel, S.: Isolation, purification and assessment of 
viability of spermatogenic cells from testicular biopsies of azoospermic men. Human 
Reproduction, 1998, 13, p. 639-645. 

48 Pavlásek, J., Pěknicová, J., Ulčová-Gallová, Z., Nováková, P., Reischig, J., Mičanová, 
Z., Rokyta, Z.: Význam určování intra-akrosomálních proteinů a protilátek proti spermiím 
v lidské reprodukci. Čes. Gynek., 2004, 69, p. 306-311. 

49 Ferrara, F., Daverio, R., Mazzini, G., Bonini, P., Banfi, G.: Automation of human sperm 
cell analysis by flow cytometry. Clinical Chemistry, 1997, 43:5, p. 801-807. 

50 Auger, J., Leonce, S., Jouannet, P., Ronot, X.: Flow Cytometric Sorting of Living, 
Highly Motile Human Spermatozoa Based on Evaluation of Their Mitochondrial Activity. 
The Journal of Histochemistry and Cytochemistry, 1993, 41, 8, p. 1247-1251.  

51 Waterhouse, K. E., De Angelis, P. M., Haugan, T., Paulenz, H., Hofmo, P. O., Farstad, 
W.: Effects of in vitro storage time and semen-extender on membrane quality of boar sperm 
assessed by flow cytometry. Theriogenology, 2004, 62, p. 1638-1651. 

52 Garner, D. L., Thomas, C. A., Joerg, H. W., DeJarnette, J. M., Marshall, C. E.: 
Fluorometric assessments of mitochondrial function and viability in cryopreserved bovine 
spermatozoa. Biol Reprod, 1997, 57, p. 1401-1406. 

53 Thomas, C. A., Garner, D. L., DeJarnette, J. M., Marshall, C. E.: Fluorometric 
assessments of acrosomal integrity and viability in cryopreserved bovine spermatozoa. Biol 
Reprod, 1997, 56, p. 991-998. 

54 Boilard, M., Bailey, J., Collin, S., Dufour, M., Sirard, M. A.: Effect of bovine oviduct 
epithelial cell apical plasma membranes on sperm function assessed by a novel flow 
cytometric approach. Biol Reprod, 2002, 67, p. 1125-1132. 

55 Apedaile, A. E., Garrett, C., Liu, D. Y., Clarke, G. N., Johnston, S. A., Baker, H. W. G.: 
Flow cytometry and microscopic acridine orange test: relationship with standard semen 
analysis. Reprod BioMed Online, 2004, 8, p. 398-407. 



95 

 

56 Ricci, G., Perticarari, S., Fragonas, E., Giolo, E., Canova, S., Pozzobon, C. et al.: 
Apoptosis in human sperm: its correlation with semen quality and the presence of 
leukocytes. Hum Reprod, 2002, 17, p. 2665-2672. 

57 Wald, M., Lewin, L. M., Soffer, Y., Oschri, Y., Shochat, L., Vigodner, M. et al.: 
Evaluation of sperm samples from infertile men by flow cytometry. Harefuah, 2004, 143, p. 
22-25, 86. 

58 Lu, J. C., Chen, F., Xu, H. R., Wu, Y. M., Xia, X. Y., Huang, Y. F., Lu, N. Q.: Is flow 
cytometry really adapted to the determination of sperm concentration?. Scand J Clin Lab 
Invest, 2007, 67, p. 394-401. 

59 Hansen, C., Christensen, P., Stryhn, H., Hedeboe, A. M., Rodel, M., Boe-Hansen, G.: 
Validation of the FACSCount AF System for deterimnation of sperm concentration in boar 
semen. Reprod Dom Anim, 2002, 37, p. 330-334. 

60 Evenson, D. P., Parks, J. E., Kaproth, M. T., Jost, L. K.: Rapid determination on sperm 
cell concentration in bovine semen by flow cytometry. J Dairy Sci, 1993, 76, p. 86-94. 

61 Čapková, J., Geussová, G., Pěknicová, J.: Monoclonal Antibody to Human Sperm 
Acrosomal Protein. Folia Biologica, 2000, 46, p. 55-57. 

62 Bar-Chama, N., Lamb, J. D.: Evaluation of sperm function. Urol Clin North Am, 1994, 
21, p. 433-446. 

63 World Health Organization. WHO laboratory manual for the examination of human 
semen and semen-cervical mucus interaction, 3rd ed. Cambridge: The Press Syndicate of 
the University of Cambridge, 1992. 

64 Diemer, T. H., Weidner, W., Michelmann, H. W., Nierste, B., Ringert, R. H.: Percoll 
density gradient centrifugation and consecutive flow cytometry do not identify leukocytes 
and leukocyte subtypes in ejaculate specimen. Andrologia, 1994, 26, p. 93-96. 

65 Barratt, C. L. R., Harrison, P. E., Robinson, A., Kessopulou, E., Cooke, I. D.: Seminal 
white blood cells in man with urethral tract infection. A monoclonal antibody study. Br J 
Urol, 1991, 68, p. 531-536.  

66 Graham, E. F., Schmehl, N. K. L., Nelson, D. S.: Problems with laboratory assays, in 
Proceedings. NAAB Tech Conf AI Reprod, 1980, 8, p. 59-66. 

 


