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Seznam použitých zkratek 

 

2D  dvourozměrná elektroforéza 

ADAM  A Disintegrine and Metaloprotease 

ALP  alkalická fosfatasa 

APA  antiphospolipid antibodies, antifosfolipidové protilátky 

APS   amonnium persulphate 

APS   antifosfolipidový syndrom  

ASA  protilátky proti spermiím 

aCL   anti-kardiolipin  

aβ2GPI  anti-β2 glykoprotein I  

LA   lupus antikoagulans 

aPL   anti-fosfolipidové protilátky  

aANX V anti-annexin V 

aPS   anti-fosfatidylserin,  

aPC  anti-fosfatidylcholin  

aPI   anti-fosfatidylinositol 

aPT   anti-protrombin  

APS  persíran amonný (amonnium persulphate) 

ASA  antisperm antibodies, protilátky proti spermiím 

aTG   anti-thyreoglobulin  

aTPO   anti-thyreoperoxidáza 

BCA   kyselina bicinchoninová 

BSA   bovinní sérový albumin 

CASA  Computer-aided semen analysis, počítačová analýza spermiogramu 

CD  Cluster of Differentiation 

cDNA  klonovaná (copy, cloned) deoxyribonukleová kyselina 

CV   kontracepční vakcína 

ELISA  Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay 

FR   Fertility Rate, úspěch při oplodnění  

FSH  folikulostimulační hormon 

GnRH  gonadotropiny uvolňující hormon 

hCG  lidský choriový gonadotropin 
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H-H   head-to-head, aglutinace spermií hlavičkami  

HLA    Human Leukocyte Antigen 

Hsp60  Heat shock protein  

IBD   immunobead assay 

ICSI  intracytoplazmatická injekce spermie 

IEF  isoelektrická fokusace 

Ig  imunoglogulin (třídy A, E, G, M) 

IUI  intrauterinní inseminace  

IVF  in vitro fertilizace 

kDa  kilo-Daltony 

LDH   laktátdehydrogenáza  

LH  luteinizační hormon 

MALDI   Matrix-Assisted Laser Desorption Ionisation 

MARtest smíšený antiimunoglobulínový test (přímý) 

NC   nitrocelulóza 

PBS  fosfátový pufr 

PGE2  prostaglandin E2 

pI   isoelektrický bod 

PID   Pelvic Inflamatory Disease 

PLBN  vzorkovací pufr neredukující  

PR   Pregnancy Rate, úspěšnosti těhotenství 

PRI   Poradna reprodukční imunologie 

RID   radiální imunodifúze 

Rpm   otáčky za minutu 

SDS  dodecylsíran sodný (sodium dodecyl sulphate) 

SDS-PAGE elektroforesa v polyakrylamidvém gelu v přítomnosti SDS 

STD   sexuálné přenosné nemoce 

TAT  spermaglutinační test 

TBS-T  TBS pufr (Tris buffered saline) a Tween 

TEMED N, N, N‘, N‘ – tetramethylendiamid 

TTP   Time to Pregnancy, doba potřebná k otěhotnění 

TOF   Time-Of-Flight  

Tris  Tris (hydroxymethyl) aminomethan 
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T-T tail-to-tail, aglutinace spermií bičíky  

T-tip-T-tip  aglutinace spermií konci bičíků  

UV   ultrafialové záření 

VŠCHT  Vysoká škola chemicko-technologická 

WHO  Světová zdravotnická organizace  
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Předmluva 

 

Na počátku lidského života splývají rodičovské pohlavní buňky. Jejich 

genetické informace roztáčejí božskou loterii, aby pak sama příroda rozhodla o 

jejím vítězi. Boj o přežití jednotlivce právě začíná, boj o život samotný však začal 

ještě o něco dříve. Pole poznání (nejen) lidské reprodukce nás seznamuje i se 

zákulisím těchto událostí, se svými životadárnými i smrtícími pravidly, podle 

kterých se divadlo stvoření zas a znova rozehrává. Vstupme tedy do tohoto 

představení na pomyslném počátku, kde podle mnohých vzniká nová bytost, a 

vydejme se dále proti proudu času. Zde snad na příběhu jednoho z aktérů – lidské 

spermie – pochopíme více: o příčinách, důsledcích, o přirozenosti vůbec… 
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1 Úvod 

Česká republika se na své cestě k blahobytu připojila k ostatním vyspělým 

zemím ve smutném parametru stále významnějšího procenta neplodných párů. 

Tato bez nadsázky civilizační nemoc postihne každým rokem na dva milióny 

heterosexuálních partnerských dvojic usilujících o potomka. Neplodnost jde ruku 

v ruce s životním stylem definovaným pojmy, jako je stres, intoxikace 

průmyslovými zplodinami, abúzus návykových látek, kaloricky přebohatá strava 

s nedostatkem pohybu, promiskuita, kariéra. Věková hranice početí se tak ze 

socioekonomických důvodů posouvá. Gestační optimum ženy je mezi 19. a 25. 

rokem života, nad 35 let schopnost počít výrazně klesá.  

Muž a žena se v příčinách sterility dělí přibližně rovným dílem, jakkoliv 

výslednice je společná. Věkové optimum pro početí není sice u muže nijak dáno, 

zdá se však, že neustále se zhoršující parametry spermiogramu jsou citlivým 

ukazatelem proměny zhoršujícího se životního prostředí.  

U ženy je sterilita důsledkem anatomických nebo hormonálních poruch, 

infertilita pak nejčastěji pochází z  příčin genetických. Problematika neúspěchů 

asistované reprodukce však stále častěji ukazuje na imunitní pozadí rejekce 

embrya. Role protilátek proti gametám a trofoblastu bude diskutována níže. 

 

Cílem této práce je vytvořit jeden z možných pohledů na problematiku 

lidské neplodnosti v důsledku působení protilátek, především pak protilátek proti 

spermiím. Nejedná se sice o kruciální příčinu tohoto civilizačního stavu, ale věřím, 

že pochopení fungování imunitních vztahů lidské spermie a jejího okolí má pro nás 

velkou výpovědní hodnotu o principech platných v průběhu celého procesu 

gametogeneze, oplodnění i těhotenství. Pochopení těchto základních vztahů nám 

může pomoci v diagnostice a léčbě imunitně podmíněné neplodnosti. Za 

prezentovanými skutečnostmi a názory stojí mnoho let laboratorní práce bezpočtu 

výzkumných týmů, prezentované laboratorní výsledky jsou pak výsledkem 

několikaleté spolupráce laboratoře reprodukční imunologie Gynekologicko-

porodnické kliniky Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Plzni, laboratoří 
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Ústavu biochemie a mikrobiologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a 

Institutu genetiky člověka polské Akademie věd v Poznani. Úkolem bylo provést 

charakterizaci antigenů lidských spermií a seminální plasmy užitím sérových 

protilátek neplodných pacientek s pozitivními spermaglutinačními testy. Jako 

negativní kontroly byla vzata séra dívek ve věku 8 – 11 let. Pro metody 

charakterizace byly voleny SDS-elektroforesa, dvourozměrná elektroforesa a 

isoelektrická fokusace. Z pomocných metod použitých při designu lyzovacího 

postupu a výběru vhodných sér uvádím spermaglutinační techniky, 

imunofluorescenční mikroskopii, kapalinovou chromatografii a biotinylaci. 
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2 Obecná část 

Imunologické pozadí poruch plodnosti se uvažuje až u 50% párů, přičemž 

jen protilátková aktivita proti spermiím představuje 2 – 30% případů [1, 2]. Jedná 

se o velmi heterogenní soubor čítající jak případy sterility, kde se těžiště problému 

nachází spíše na straně protilátek primárně namířených proti gametám, tak 

případy infertility, kde dominantní iniciativu přejímá spíše imunita buněčná. Je 

nesnadné zhodnotit, jak velký je průnik obou těchto příčin imunitně 

zprostředkované neplodnosti, a procentuální rozptyl uvedený v úvodu je toho 

důkazem. Znepokojivou otázkou zůstává, jestli počet neplodných párů bude dále 

přibývat, potom i významné procento imunologických příčin tohoto fenoménu bude 

v absolutních číslech stále více konkrétních páru s poruchou plodnosti. 

Reprodukční imunologie má proto své nezastupitelné místo i v době metod 

asistované reprodukce, byť se její diagnosticko-terapeutické portfolio stále více 

přesouvá do oblasti imunologie trofoblastu [3]. Zdálo by se, že výzkum 

antispermatozoidálních protilátek má v moderním kontextu (zejména metod 

asistované reprodukce) jen podružný význam, avšak už jen z didaktického 

hlediska se jedná těžko nahraditelný zdroj poznání a inspirace pro každého 

reprodukčního imunologa. To málo, co o etiopatogenezi těchto protilátek víme, 

často mění naše ustálené vnímání toho, co je a není pro člověka „přirozené“, učí 

nás o nemilosrdnosti zákonů akce a reakce, příčin a následků. Navíc dosud 

neexistují dvě práce, které by se jednoznačně shodly na interpretaci významu 

identifikovaných antigenních struktur lidské spermie, dosud neexistuje 

antikoncepční vakcína obsahující dominantní lidské spermatozoidální imunogeny, 

dosud se přesně neví, jak antispermatozoidální protilátky vznikají, o jejich 

přirozeném výskytu u fertilních mužů a žen nemluvě.  

Věříme, že tato práce bude reprezentativním průřezem problematiky 

imunologie lidské spermie a částečně i úvodem do reprodukční imunologie jako 

takové. 
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2.1 Úvod do neplodnosti – definice pojmů 

Prevalence neplodnosti se odhaduje mezi 12 – 14% celosvětově, v 

„civilizovaných“ zemích západního typu (jakkoliv je tato definice vágní) se uvažuje 

o 20 – 25%. Neplodnost („infertilty“) je v některých dokumentech WHO stále 

definována jako: 

 

„…neschopnost zplodit dítě. Pár může být považován za neplodný, když po 

dvou letech pravidelného pohlavního styku bez kontracepce žena neotěhotní (a 

nejsou přítomny jiné důvody jako kojení nebo poporodní amenorea). Prvotní 

neplodnost je neplodnost, kdy pár dosud nikdy neměl dítě. Druhotná neplodnost je 

selhání početí po předchozím těhotenství. Neplodnost může být způsobena infekcí 

muže nebo ženy, ale často není příčina známá [4].“  

 

V průběhu jednoho roku při pravidelném pohlavním styku otěhotní 75% 

plodných párů, 15% vyhledá odbornou lékařskou pomoc, 5% zůstává bezdětných 

[5]. Z této skutečnosti (a stále nevýraznějšího populačního růstu v průmyslově 

vyspělém světě) vychází aktuální, respektovaná definice neplodnosti jako 

neúspěšné snahy o otěhotnění v horizontu jednoho roku, u žen nad 35 let 

dokonce jen 6 měsíců. Při splnění těchto kritérií, tedy dosažení dolní referenční 

meze pro tzv. dobu k otěhotnění – Time to Pregnancy (TTP) dle WHO, se 

doporučuje páru absolvovat diagnosticko-terapeutické úkony na specializovaných 

pracovištích [6, 7].  

Přes tuto snahu o klinicky použitelnou definici neplodnosti jsou pokusy o 

statistické vyjádření tohoto problému komplikovány nejednotností formulací 

v rámci pojmu „neplodnost“. Ve speciální části budeme striktně rozlišovat pojmy 

„sterilita“ – nemožnost vlastního otěhotnění, a „infertilita“ – nemožnost donošení 

životaschopného plodu. Pro potřeby vyjádření této populační problematiky bude 

nejlépe pojem neplodnosti definovat jako „nedobrovolnou bezdětnost“ bez ohledu 

na to, jedná-li se důsledek sterility či infertility (potrácivosti), kterou například WHO 

ve své definici nijak nezohledňuje – žena je podle definice WHO plodná, pokud je 

schopná otěhotnět. Setkáváme se tak zejména v anglosaské literatuře s méně 

příkrým pojmem „subfertility“, který by se dal přeložit jako snížená plodnost.  
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Hodnocení neplodnosti obvykle rozlišuje příčiny na straně muže, tedy čistě 

mužský faktor neplodnosti a faktor ženský. Zjednodušeně lze říci, že se 

v posledních letech muž i žena na neplodnosti podílí stejnou měrou [5], 

strukturovanější pohled na danou problematiku ukazuje na čistě mužský faktor ve 

30%, ženský faktor v 35%, kombinovaný faktor na průniku obou předchozích ve 

20% a nakonec nevysvětlitelný, idiopatický faktor neplodnosti v 15 % [8-10]. 

Jednotlivé faktory se u postiženého páru mohou kombinovat a naše snaha o 

exaktní vyjádření příčin pak obvykle selhává. Přehled nejčastějších příčin 

neplodnosti uvádí tabulka 1. 

 

Tabulka 1 – Nejčastější příčiny neplodnosti u páru [11] 

Příčiny neplodnosti Četnost v % 

Patologický spermiogram 30 

Ovariální faktor 25 

Tubární faktor 20 

Bez známé příčiny 25 

Endometrióza 5 

Sexuální dysfunkce 5 

Patologie cervikálního hlenu 3 

Děložní nepravidelnosti <1 

Poznámka k součtu nad 100%: 15% párů má více než jednu příčinu neplodnosti 

 

Problematika neplodnosti, a zejména té tak zvaně „jinak nevysvětlitelné“, je 

předmětem diagnostického a terapeutického přístupu nejen gynekologů, 

endokrinologů a andrologů, ale i dalších asociovaných oborů, jako právě 

imunologů, zejména reprodukčních, dále pak genetiků, psychologů, sexuologů a 

dalších [1]. 

2.1.1 Příčiny neplodnosti – muž  

Mužskou příčinu neplodnosti páru zvažujeme tehdy, pokud lze jednoznačně 

vyloučit neplodnost ženskou při spermiogramu neodpovídajícímu WHO kritériím 

[4]. Snížená plodnost u muže bývá důsledkem vrozených, nebo získaných 
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abnormalit urogenitálního traktu. Ve 40 – 60% nacházíme příčinu v patologiích 

spermiogramu, přičemž vyšetření anatomických či hormonálních poměrů, ani 

anamnéza neskýtají žádné vysvětlení. Hovoříme o idiopatické mužské 

neplodnosti. Patologie spermiogramu se mohou navíc sdružovat do tzv OAT-

syndromu (oligo-astheno-teratozoospermie). Přehled etiologických faktorů nabízí 

tabulka 2. 

 

Tabulka 2 – Nejčastější příčiny mužské neplodnosti [5] 

Příčina mužské neplodnosti Četnost v % 

Bez zjevné příčiny 48.5 

Sexuální dysfunkce 1.7 

Urogenitální infekce 6.6 

Vrozené vady 2.1 

Získané faktory 2.6 

Varikokéla 12.3 

Endokrinní příčina 0.6 

Imunologický faktor 3.1 

Idiopatické abnormality spermiogramu (OAT syndrom) 26.4 

Jiné abnormality 3,0 
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Hodnocení spermiogramu a jeho modality uvádí tabulka 3 a 4. 

 

Tabulka 3 – Hodnocení spermiogramu  [12] 

Hlavní veličiny Výborný výsledek Dolní hranice normy 

Objem ejakulátu [ml] 2,5 – 3,5 1,5 

Koncentrace spermií 

[mil./ml] 
40 – 120 20 

Procento pohyblivých 

spermií [%] 
≥60 ≥50 

Kvalita pohyblivosti 

a – b (vynikající 

nebo alespoň 

pomalý pohyb 

vpřed) 

b (alespoň pomalý pohyb 

vpřed) 

Procento defektních 

spermií [%] 
≤30 ≤50 

 

 

Tabulka 4 – Modality spermiogramu  [12] 

Modality spermiogramu  

Normospermie 
min. 20 mil./1 ml ejakulátu, pohyb a+b 

min. 50%; patologie < 70% 

Oligoasthenozoospermia:  

Oligozoospermia  < 20mil./1 ml 

Asthenozoospermia pohyb a+b < 50% 

Oligoasthenozoospermia gravis < 5mil./1 ml 

Teratozoospermia patologie > 80% 

Kryptozoospermia spermie nalezeny až po centrifugaci 

Nekrozoospermia všechny spermie v ejakulátu mrtvé 

Azoospermia nepřítomnost spermií v ejakulátu 

Aspermia v ejakulátu žádné pohlavní buňky 

Pyospermia nadbytek leukocytů v ejakulátu 
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2.1.2 Příčiny neplodnosti – žena 

Za příčinami ženské neplodnosti nacházíme vedle endometriózy nejčastěji 

tzv. tubární faktor a faktor ovariální – ovulační dysfunkci. Podle kritérií WHO jsou 

tyto dysfunkce dále děleny do podskupin: I. a II. s hyperprolaktinémií, nízkou 

hladinou gonadotropínů, a III. zahrnující primární ovariální selhání [13]. 

Z dalších možných příčin uvádíme anatomické nepravidelnosti dělohy, 

přítomnost endometriálních polypů, submukózních myomů, obliteraci dutiny 

děložní při Ashermanově syndromu; primární neplodnost u Turnerova syndromu. 

Představují však natolik minoritní skupinu příčin (viz tabulka 1), že tímto 

považujeme jejich význam v kontextu této práce za dostatečně zdokumentovaný.  

Příčina neplodnosti ženy však může zůstávat dlouho, nebo zcela skryta. 

Podle různých autorů představuje neznámá příčina 15 – 25% konstatovaných 

neplodností [1]. Mezi významné negativní prognostické faktory ovlivňující plodnost 

na všech úrovních, jako oplodnění, implantace a vývoj plodu patří faktory 

imunologické.  

Jedním ze zdrojů ženské neplodnosti může být izoimunizace organismu 

antigeny spermií, nebo seminální plasmy [14-17]. O etiologii, patogeneze, 

diagnostice a léčbě bude pojednáno v samostatné kapitole. 

2.2 Imunologicky podmíněná neplodnost  

Z výše uvedených tabulek 1 a 2 je patrné, jak významná část příčin 

neplodnosti nám zůstává skryta. Vzhledem ke složitosti a citlivosti celého procesu 

oplodnění, embryonální implantace a vlastního těhotenství je nutné zvažovat 

imunologické pozadí všude tam, kde nelze prokázat příčinu jinou. Je prokázán 

přímý vztah mezi sníženou fertilitou a abnormalitami v imunologických testech, 

jako jsou vyšetření přítomnosti protilátek proti gametám, dále diagnostika 

antifosfolipidového syndromu a antifosfolipiddových protilátek, antinukleárních 

protilátek, orgánově specifických protilátek, zejména pak protilátek proti strukturám 

a působkům štítné žlázy [18, 19].  

Na druhé straně se autoimunita podílí na snížené fertilitě i nepřímými, 

reprodukčně nespecifickými mechanismy cestou vaskulitid při systémovém lupusu 
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a patofyziologickými mechanismy diabetu. Nabízím přehled nejčastěji 

uvažovaných imunologických příčin neplodnosti se speciálním zaměřením na 

etiopatogenezi antispermatozoidálních protilátek, jakožto vůdčí motiv celé této 

práce.   

2.2.1 Protilátky proti zona pellucida 

Zona pellucida je deset mikrometrů silná glykoproteinová vrstva chránící 

oocyt. Hraje důležitou roli nejen při oplodnění, ale i v procesu folikulogeneze. Je 

silně imunogenní a efekt antizonálních protilátek se může uplatňovat jak přímo, ve 

smyslu bránění splynutí gamet, tak nepřímo v etiopatogenezi předčasného 

ovariálního selhání [20]. Antizonální protilátky nacházíme v třídách imunoglobulínů 

M, G i A, tedy jak v tělních tekutinách (peritoneální tekutině, folikulární tekutině, 

krevní plazmě), tak i ve slizničních sekretech (cervikální hlen) [21, 22]. 

Zdokumentované případy přítomnosti antizonálních protilátek při endometrióze 

ukazuje na „všestrannost“ tohoto onemocnění ve vztahu ke snížené fertilitě ženy 

[23]. Obdobně mohou vykazovat zkříženou reaktivitu se zona pellucida i 

autoprotilátky proti antigenům štítné žlázy [19]. 

2.2.2 Antifosfolipidové protilátky  

Mezi systémovými autoimunitními onemocněními má antifosfolipidový 

syndrom (APS) zcela výjimečné postavení, přičemž jeho jediným a dlouho skrytým 

projevem mohou být právě poruchy plodnosti [24]. Práce, které respektují definici 

APS přítomností protilátek proti kardiolipinu (aCL), proti β2 glykoproteinu I 

(aβ2GPI) a lupus antikoagulans (LA) [25], bývají v konstatování APS střídmější a 

v souvislosti s poruchami plodnosti uvádějí spíše přítomnost antifosfolipidových 

protilátek (aPL), nežli přímo APS, jehož kritéria jsou splněna jen vzácně. Vznikla 

tak velká heterogenní skupina prací, které prezentují význam těchto protilátek, kde 

vedle těch „klasických“ (aCL, aβ2GPI, LA) jsou uváděny i další, jako, anti annexin 

V (aANX), anti fosfatidylserin (aPS), anti fosfatidylcholin (aPC), anti 

fosfatidylinositol (aPI), anti protrombin (aPT) a mnoho dalších [26, 27]. 
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    APS a přítomnost aPL bývá spojována nejen se sterilitou v nejužším 

slova smyslu, ale i potrácivostí [28] a předčasnými porody, poškozením plodu, 

intrauterinní růstovou retardací, abrupcí placenty, ale i s preeklampsií a 

těhotenskou hypertenzí [29].  

Antifosfolipidové protilátky lze prokázat prakticky ve všech tělních 

tekutinách a sekretech, jako v séru, ovulačním hlenu, folikulární a peritoneální 

tekutině u žen a seminální plasmě u mužů. Vzhledem ke složitosti problematiky 

antifosfolipidových protilátek považuji jejich význam ve vztahu k poruchám 

plodnosti a v kontextu této práce za dostatečně zdokumentovaný. 
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2.2.3 Antithyroidální protilátky  

Mezi další významnou skupinu autoprotilátek figurujících v poruchách 

plodnosti patří bezesporu i tkáňově specifické protilátky proti antigenům štítné 

žlázy, zejména pak proti thyreoperoxidáze (aTPO) a thyreoglobulínu (aTG).  

Autoimunitní postižení štítné žlázy je nejčastější autoimunitní stav, který postihuje 

až 4% žen v reprodukčním věku. Rostoucí počet klinických studií odkazuje na 

autoimunitní postižení štítné žlázy, jako na příčinu poruch plodnosti, které zahrnují 

potrácivost nebo předčasný porod. Významnou skutečností je, že se tyto protilátky 

mohou vyskytovat i u klinicky i laboratorně euthyroidních žen. Vedle svého 

přímého působení na funkci štítnice autoprotilátky proti antigenům štítné žlázy 

negativně ovlivňují plodnost svojí zkříženou reaktivitou s antigenními strukturami 

zona pellucida, receptory pro lidský choriogonadotropin a dalšími placentárními 

antigeny [18, 19]. 

2.2.4 Protilátky proti spermiím 

Vzhledem k tématu této práce (Imunologie lidské spermie) zařazuji 

problematiku antispermatozoidálních protilátek – ASA – jako samostatnou 

kapitolu.  
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2.3 Protilátky proti spermiím – ASA 

Za počátek výzkumu antispermatozoidálních protilátek (dále ASA) můžeme 

považovat rok 1899 kdy Landsteiner poprvé informoval, že spermie mohou být 

antigenní, pokud jsou injikovány do organizmu cizího živočišného druhu. 

Metalnikoff později prokázal, že tuto vlastnost mají, i když jsou injikovány do 

organismu druhu stejného (Li, 1974). V roce 1922 Meaker publikoval pozorování 

ztráty pohyblivosti lidských spermií po přidání ženského séra [30]. 

Tyto rané poznatky vedly k myšlence, že by se přirozeně vyskytující ASA 

mohly angažovat jako jeden z mechanismů lidské neplodnosti. Baskin z dnešního 

pohledu poněkud diskutabilním způsobem dokumentoval tvorbu ASA u žen (3 

týdny po aplikaci na dobu 6 – 12měsíců), jimž opakovaně intramuskulárně 

aplikoval plný ejakulát jejich manželů [31]. Na výskyt sérových ASA u neplodných 

mužů, jakožto příčinu jejich neplodnosti, poukázali již v roce 1954 Rumke a 

Wilson. ASA jsou detekovány u 7 až 15% jinak nevysvětlitelně neplodných mužů a 

u 13 až 72,1(!)% obdobně vyšetřovaných žen [16]. Tato vysoká procenta sérových 

ASA pozitivity zjištěná Franklinem a Dukesem (1964) u žen s jinak 

nevysvětlitelnou neplodností lze z dnešního pohledu přičíst vysoké falešné 

pozitivitě používaných metod [32]. 

2.3.1 Vztah ASA k neplodnosti 

Antispermatické protilátky (ASA) se mohou vyskytovat u mužů i žen a jsou 

dokumentovány u 9 až 12,8% neplodných párů [33-35].  

Je dnes obecně přijímanou skutečností, že imunitní odpověď na spermie 

může blokovat jejich funkci a omezovat tak plodnost jako takovou [36]. Tyto ASA 

zejména tříd IgG, IgA a IgM (jen velmi raritně  IgE) jsou idnetifikovány v séru, 

seminální plazmě, cervikálním hlenu, peritoneální a folikulární tekutině, nebo jako 

epitopy vázané přímo na povrchu spermií [1]. Vliv na spermie se odvíjí nejen od 

kvality a kvantity těchto protilátek, ale především od charakteru antigen-

protilátkové interakce [37]. ASA pak mohou způsobovat snížení až inhibici motility 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6K-4JMRMN9-D&_user=1490772&_coverDate=11%2F30%2F1998&_alid=854476564&_rdoc=2&_fmt=full&_orig=search&_cdi=5033&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=200&_acct=C000053052&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1490772&md5=fb535c8340220ac38d4f3561c1fd7190#BIB2
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spermií [38], jejich poškození [39], útlum až nemožnost akrozomální reakce [40], 

bránění penetrace cervikálním hlenem [41], ovlivňují interakci spermie-zona 

pellucida [35, 42], a v neposlední řadě mohou zcela zabránit splynutí spermie 

s oocytem [43, 44]. Ukazuje se, že nejrozmanitější efekt na funkci spermie mají 

protilátky namířené proti antigenním strukturám hlavičky [45]. 

ASA navázané na spermie mohou dále indukovat imunitní odezvu a mohou 

komplikovat implantaci embrya, nebo dokonce způsobovat potrácivost v časných 

stádiích těhotenství [46]. 

2.3.2 ASA – prevalence 

Hodnocení aktuální prevalence ASA není v současné době snadné 

vzhledem k množství užívaných metod. Srovnání jejich výsledků nám ale i tak 

může posloužit k rámcové představě významu ASA v lidské neplodnosti. Někteří 

autoři [47] své výsledky odvozují od použití izotopem značených aglutininů. Z 

hodnocených 614 sér mužů a žen s jinak nevysvětlitelnou neplodností 

diagnostikovali 7% ASA pozitivních mužů a 13% žen. Pomocí ELISA metody [48] 

bylo stanoveno dokonce 77% ASA pozitivních sér u žen s nevysvětlitelnou 

neplodností, u 75% žen s endometriózou a 60% žen s tubární příčinou 

neplodnosti. Dále byla vyjádřena možnost, že ASA mohou potenciálně ovlivnit 

úspěšnost IVF; ASA byly prokázány ve folikulární tekutině 13% žen 

s nevysvětlitelnou neplodností. 

Pattinson a Mortimer [49] použili metodu IBD k vyšetření seminální plazmy 

300 neplodných mužů a informoval o ASA prevalenci 10.7%. Witkin [50] uvádí 

15% pomocí metody ELISA a Mandelbaumův kolektiv [45] opět pomocí IBD 

testovaných sér, seminálních plazem a folikulárních tekutin stanovili u 36 párů 

podstupujících IVF, že ASA (zvláště proti hlavičce spermie) byly přítomné u 10% 

mužů a 15% žen. Na druhou stranu Franklin a Dukes  prokázali přítomnost ASA i 

u kontrolní skupiny fertilních žen, a sice v 5,7%. 



 25 

2.3.3 Etiologie tvorby ASA 

Imunitní systém lze definovat jako soubor mechanismů rozeznávajících 

vlastní od nevlastního, cizorodého. Toto sebeurčení (sebeznaky) je obvykle 

závislé na proteinových (popř. polysacharidových, lipidových) epitopech 

prezentovaných na vnější plazmatické membráně jako antigeny. Rozlišení cizího 

antigenu od vlastního s následnou tvorbou protilátek popisuje Burnetova teorie 

klonálního výběru [51]. Tato teorie předpokládá vznik imunitní tolerance proti 

vlastním strukturám v časných fázích fetálního vývoje po jejich antigenní 

prezentaci v thymu. Antigeny, které nepodstoupí tuto prezentaci jsou později 

rozeznány jako cizí s následnou imunitní odpovědí. 

 Touto odpovědí je u člověka (vyšších savců) mimo jiného i tvorba 

imunoglobulínů – protilátek produkovaných „na míru“ vyvolávajícím antigenům. 

Rozeznáváme pět imunoglobulínových izotypů: Ig A, IgG, IgM, IgE a IgD. Jejich 

stavba je obdobná, dva izotypově specifické těžké řetězce a dva lehké. Na 

imunoglobulínech rozeznáváme amino-oblasti Fab se schopností vázat antigen a 

karboxylový konec Fc umožňující vazbu na další imunoreceptory.  

Z této pětice se v tvorbě ASA významně uplatňují jen tři z nich.  

Molekulární hmotnost pentamerního IgM je 900 kD, sérová koncentrace se 

pohybuje mezi 0,5 a 4 mg/ml, biologický poločas 5 dní. Imunoglobulín M 

představuje první protilátkovou odpověď na přítomnost cizího antigenu 

v organismu. Jeho tvorbu pak s odstupem až několika týdnů následuje IgG.  

Imunoglobulín G je monomer o molekulové hmotnosti 150 kD, sérová koncentrace 

mezi 6 a 15 mg/ml, biologický poločas 21 až 23 dní. Imunoglobulín A se může 

vyskytovat jako mono-, tak i jako dimer o molekulové hmotnosti 150 respektive 

400 kDa, sérová koncentrace 0,85 až 3,80 mg/ml, biologický pločas 6 dní. 

Imunoglobulín A je sekreční imunoglobulín přítomný v četných tělních tekutinách a 

sekretech, tedy včetně seminální plazmy a cervikálního hlenu [22, 52]. 

Imunobiologie spermií zahrnuje několik typů protilátkové aktivity proti těmto 

gametám (ASA). Můžeme na ně pohlížet následovně: (a) jako na přirozeně se 

vyskytující, (b) jako prepubertálně indukované na podkladě vývojové poruchy 

hematotestikulární bariéry, (c) indukované v dospělosti, nebo (d) vyvolané za 

přítomnosti karbohydrátových epitopů. V první skupině reakcí se může jednat o 
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zvýšenou hladinu přirozeně se vyskytujících ASA. Sérologické testy, western 

(imuno) blot v kombinaci s 2-D elektroforézou odhalily polyklonální, cirkulující ASA 

u osob, které se nepotýkají s kteroukoliv příčinou neplodnosti. Takové protilátky 

mohou být detekovány i prepubertálně. Existují studie a klasifikace přirozeně se 

vyskytujících ASA, stejně jako hypotéza o prezentaci antigenů spermií Sertoliho 

buňkami, které mohou být zodpovědné za zbytkovou imunitu. Imunologická 

tolerance vůči spermiím jak u mužů, tak u žen se zdá být evolučně dána. Ze studií 

proteomu lidské spermie však vyplývá, že pohlavní trakt ženy i muže je za určitých 

okolností schopen produkovat byť i méně specifickou imunitní odpověď vůči 

spermiím a spermatu jako takovému. Byly popsány reakce zprostředkované 

"molekulárními mimikry", mechanismem využívajícím T paměťové buňky z 

dřívějších infekcí. Zde se předpokládá zkřížená reaktivita mezi epitopy 

mikrobiálních agens podobnými epitopům spermií. Zdá se, že většina ASA není 

orgánově specifická, ale namířená spíše proti karbohydráty zprostředkovaným 

epitopům, čímž se celá situace poněkud komplikuje [53]. 

2.3.3.1 Etiologie ASA u muže – autoimunizace 

V procesu rozpoznávání vlastních antigenů spermie chybí, protože jejich 

vývoj začíná až obdobím puberty; imunitní systém tedy spermii nezná. Navíc (a 

nejspíš právě proto) je prostředí jejich vývoje vysoce imunitně privilegované 

ochrannou hemato-testikulární bariérou semenotvorných kanálků tvořenou bazální 

membránou Sertoliho buněk a jejich pevnými spoji typu tight-junction. Je několik 

teorií o produkci ASA u člověka, vesměs se jedná o mechanismy porušující 

hemato-testikulární bariéru, expozicí spermatozoidálních antigenů imunitnímu 

systému a následnou imunitní odpovědí, zánětlivou reakcí a tvorbou ASA. Časový 

vývoj ASA po expozici je poměrně dobře prozkoumán na zvířecím modelu (krysa). 

Nástup IgM se zde uvádí v průběhu prvních 2 týdnů po vasektomii. Titry IgM 

následně klesají další 4 až 8 týdnů za nárůstu titrů IgG po dobu 8 až 12 týdnů. 

Mechanická poškození mužského genitálního traktu mohou být důsledkem 

vývojové anomálie, chirurgického výkonu (vasektomie), nebo úrazu [54, 55]. U 

vasektomovaných mužů se uvádí mezi 50 a 70% ASA sérových pozitivit [32, 56].  
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Uzávěr vas deferens je často spojen s cystickou fibrózou (CF), kde 

představuje až 75% incidenci tvorby ASA [57]. O neustále probíhající 

antispermatozoidální imunizaci zde svědčí výhradní přítomnost ASA ve třídě IgM. 

Nejednotný názor platí na vliv varikokély na mužskou neplodnost. 

Varikokély se vyskytují u 5% – 15% populace [58] z toho u 30% – 40% 

neplodných mužů [59]. Zde se jako mechanismus poškození semenotvorných 

kanálků (následné tvorby ASA) uvádí zhoršená žilní drenáž a změna 

termoregulačních poměrů. Gilbert [60] za použití metody ELISA prokázali 

přítomnost ASA v seminální plazmě v 32% (27 z 84) neplodných mužů 

s palpovatelnou varikokélou. Zastoupení jednotlivých tříd imunoglobulínů zde bylo 

85% IgA, 67% IgG a 74% IgM. Zároveň poukázali na to, že ASA v seminální 

plazmě výrazně souvisely se sníženou koncentrací spermií i jejich pohyblivostí, 

stejně tak se změnami v morfologii. Tyto změny však nebyly významné u mužů, 

kteří vykazovali ASA pozitivitu jen na úrovni sérových titrů. 

Zánětlivé afekce mohou potenciálně vést k poškození genitálního traktu a 

k tvorbě ASA. Kortebaniho tým [61] vyšetřoval přítomnost leukocytů v seminální 

plazmě u 279 neplodných mužů. V 30% prokázal leukocytospermii (>1 × 106 

leu/ml). S leukocytospermií významně souvisela opět snížená pohyblivost spermií, 

rovněž byla ovlivněna jejich morfologie; navíc byla snížena koncentrace fruktózy 

než u nonleukocytospermie.  

Rovněž původci sexuálné přenosných nemocí (STD) se uvádějí jako 

iniciátoři produkce ASA a to jak formou zánětlivého procesu, tak mechanismy 

autoimunity. Mnoho studií poukazuje na schopnost rozmanitých bakteriálních, 

virových a mykotických mikroorganismů adherovat na buněčnou membránu 

spermií. Tyto částice ať už jako takové mohou působit jako antigeny či hapteny se 

schopností vyvolat imunitní odezvu. 

Například prospektivní studie Dr. Eggert-Kruseové na 197 náhodně 

vybraných, infertilních, jinak asymptomatických mužů ukázala 18.8% prevalenci 

IgA Chlamydia trachomatis specifických protilátek v seminální plazmě [62, 63]. 

Nepřekvapí tedy zjištění, že antichlamydiální protilátky v seminální plazmě byly 

prokázány u 51,4% mužů, u kterých se zároveň potvrdila přítomnost ASA, zatímco 

u ASA negativních vzorků činila prevalence antichlamydiálních protilátek 16,8%. 
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Vztah infekce/seropozitivity Ch. trachomatis a ASA pozitivitou diskutují i další 

autoři [64].  

Jiná studie však ukazuje, že ASA jsou pravděpodobně spíše produktem 

zánětlivého procesu v genitálním traktu nežli zkřížené reaktivity s antigeny 

chlamydií, protože například u pacientů, kteří prodělali jen oční formu chlamydiové 

infekce, se protilátky proti spermiím nevytvořily [65]. 

2.3.3.2 Etiologie ASA u ženy – isoimunizace 

I u ženy dochází za určitých okolností k tvorbě ASA. Zde hovoříme o 

procesu izoimunizace. Etiologie vzniku ASA má u ženy svá specifika vycházející 

z utváření a funkce ženského genitálního traktu a z charakteru spermií jakožto 

cizorodého materiálu. Obecně vzato je princip obdobný: mechanické či chemické 

porušení slizničního krytu může vést k expozici spermatozoidálních antigenů 

s následnou tvorbou ASA. Otázkou zůstává to, proč ani po opakované expozici 

ejakulátu většina žen nevytváří imunitní odpověď, zatímco některé ano. Navíc 

některé práce ukazují, že ani opakovaná inseminace (v rámci asistované 

reprodukce) dárcovskými spermaty nezvýšila prevalenci ASA u infertilních žen 

oproti srovnávací skupině podstupující jiné metody asistované reprodukce 

s ejakuláty svých stálých partnerů [66]. Z těch nejpravděpodobnějších podmínek 

izoimunizace uvádíme: chirurgické výkony na čípku děložního hrdla [16, 67], jeho 

chronická traumatizace, zánětlivé afekce a zejména infekty, které se považují za 

významný imunopotenciační faktor. Imunitní odezva formou sérových ASA byla ve 

významném procentu pozorována u pacientek po transtubální pasáži (arteficiální 

inseminace), kdy může dojít k instilaci spermií do peritoneální dutiny [16]. Jiné 

výzkumy přichází se zajímavým zjištěním. Incidence ASA u žen je zvýšená, pokud 

jejich partneři vykazují ASA pozitivitu v seminální plazmě, potažmo na spermiích. 

Rovněž pozoruhodným zjištěním je, že kolem jedné třetiny ASA pozitivních žen 

vykazuje reakce pouze proti spermiím svých partnerů, a minimálně proti spermiím 

dárců [68]  

Výše uvedená zjištění vedla k formulaci základních hypotéz tvorby ASA u 

ženy. První zvažuje zkříženou reaktivitu některých antimikrobiálních protilátek se 

spermiemi a tedy možnou souvislost i mezi genitální infekcí a tvorbou ASA. 

Ukazuje se však, že i neinfekční zánětlivé afekce exponované spermatozoidálním 
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(spermatickým) antigenům mohou být zdrojem ASA. Další teorie vychází ze studií 

poukazujících na zvýšený potenciál ASA-stigmatizovaných spermií (ASA 

pozitivního spermatu) vyvolat imunitní odpověď [36, 69].  

Některé práce však infekční teorii nepodpořily. Za použití nepřímého 

(indirect) MAR-testu pro IgG, Eggert-Kruseová s kolegy [70] neprokázala vztah 

mezi iMAR-pozitivními vzorky ovulačního cervikálního hlenu a přítomností dalších 

patogenních organismů. Všechny vyšetřované iMAR pozitivní ženy měly chabé 

postkoitální testy a neotěhotněly po dobu dalších 13 let. I když tato studie 

neprokázala ani vztah mezi iMAR pozitivitou a přítomností T-lymfocytů 

v ovulačním cervikálním hlenu, ani významnější incidenci (období 1-12 let, medián 

5 let) vzniku ASA v cervikálním hlenu, poukázala na to, že ASA pozitivita tohoto 

sekretu může působit vážnou překážku v přirozené koncepci.  

Tvorba ASA u ženy by se nicméně mohla projevit jako důsledek 

spolupůsobící lokální zánětlivé afekce [71]. Cunningham [72] toto potvrdil při 

výzkumu prevalence ASA u nuligravid v reprodukčním věku po různých 

gynekologických infekcích.  Výzkum probíhal za použití nepřímého (iMAR) testu 

k detekci IgG v krevních sérech a cervkálním hlenu. U žen s diagnózou pelvic 

inflamatory disease (PID) byly ASA detekovány až u 46% ve srovnání s 20% ASA 

pozitivitou u žen se zánětlivými komplikacemi distálních partií genitílního traktu 

(mykotické, chlamydiové a jiné bakteriální vaginitidy). ASA byly stanoveny u 69% 

žen po laparoskopicky potvrzeném hydrosalpingu, nebo rozsáhlých adhezích 

v malé pánvi bez anamnestických údajů o PID.  

Oproti očekávání se nedaří prokázat signifikantní vztah mezi endometriózou 

a tvorbou ASA u žen s poruchou fertility [23, 73]. 

 

Je zřejmé, že kapacita imunitní tolerance genitálního traktu jak muže, tak 

zejména ženy je limitovaná a je přinejmenším užitečné, ne-li nutné ji chápat jako 

rezervovanou pro potřeby beztak choulostivých procesů lidské reprodukce. 
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2.4 Patogeneze neplodnosti zprostředkované ASA 

Přesný mechanismus neplodnosti zprostředkované ASA není ve své 

rozmanitosti dosud zcela objasněný. V mužském a posléze v ženském genitálním 

traktu mohou ASA vykazovat celou škálu ovlivnění spermií od jejich vývoje, po 

jejich funkci, jak bylo zmíněno výše. Jedná se zejména o vliv na maturaci, 

penetraci, kapacitaci a akrozomální reakci [37]. Účinek ASA na spermii může 

spočívat buďto v málo specifických biologických mechanismech jako aglutinaci, 

immobilizaci či cytotoxicitě, tak v ovlivnění (zablokování) struktur s funkcí 

receptoru. Základní biologické účinky a tedy přítomnost ASA ve vzorku ejakulátu a 

dalších tělních tekutinách jsou přístupné rutinnímu mikroskopickému vyšetření (viz 

Vyšetřovací metody). 

Jednou z podmínek úspěšného oplodnění je fakt, že dostatečné množství 

spermií pronikne do vyšších etáží ženského genitálu a projde procesem 

kapacitace. Spermie musí navíc dosáhnout určitého stupně progresivního pohybu 

k dosažení oocytu. V neposlední řadě je to schopnost spermie navázat se na zonu 

pellucidu, penetrovat jí a splynout s plazmatickou membránou oocytu.  

Jakkoliv kontroverzní jsou názory na vztah ASA a snížení počtu spermií [74, 

75] a tedy šancí na úspěšné oplodnění, vliv na pohyblivost spermiíí je často 

vyšetřovanou skutečností jak pomocí světelné mikroskopie, tak kupříkladu za užití 

speciálních výpočetních metod (Computer-aided semen analysis – CASA – 

k posuzování pohybových parametrů spermií – trajektorie pohybu, rychlost, 

procentuální zastoupení těchto kvalit ve vzorku). Efekt ASA se projevuje zejména 

na rychlosti a linearitě pohybu, jak ukázala studie právě pomocí CASA [76]. Tato 

studie podpořila již dřívější výsledky týmů, ve kterých ASA pozitivní muži 

vykazovali obdobné snížení linearity, rychlosti a vůbec množství progresivně 

pohyblivých spermií [74, 75]. 

Jedna z prvních imunologických bariér je cervikální hlen. Vzhledem 

k cyklickým změnám jeho složení je z klinického hlediska nutné posuzovat jeho 

imunitní aktivitu v době ovulace. Proto je přesnější vyšetřovat a uvádět ovulační 

cervikální hlen. Obsahuje zejména IgA sekrečního typu (dimer), ale i sérový IgA a 

IgG [22, 77]. Tato slizniční obrana namířená především proti patogenům a za 

určitých okolností i proti spermiím [78], má schopnost imobilizovat cizorodé 
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organismy IgA-zprostředkovanou vazbou na vláknité molekulární struktury 

cervikálního hlenu [79]. V případě spermií je to omezení až znemožnění pohybu. 

Uvádí se, že až 10% jinak nevysvětlitelných neplodností je přičítáno ASA 

cervikálního hlenu. [80, 81]. 

Spermie s abnormálními parametry motility rovněž nepenetrují cervikálním 

hlenem. Steen et al. [82] publikovali, že ASA proti ekvatoriální části spermie 

zastoupené jak v séru, tak v seminální plazmě významně snižovaly výsledky 

penetračního testu oproti spermiím bez ASA. Jiní badatelé použili iMAR test 

k hodnocení efektu ASA na schopnost penetrovat cervikálním hlenem u 209 

neplodných párů [83]. Test hodnotili jako pozitivní až pokud vykazoval více jak 

30% spermaglutinací. Studie mimo jiné porovnávala IgG a IgA ASA u obou 

partnerů a jejich potenciál bránit průniku ovulačním cervikálním hlenem. Zatímco 

alespoň 7,1% párů s ASA třídy IgG se v průběhu následujících 12 měsících 

podařilo koncipovat, u ASA IgA to nebyl žádný z vyšetřovaných párů. Silný vztah 

mezi IgA ASA a sníženou fertilitou dokumentovali Kremer a Jager [84], kteří 

konstatovali, že IgA ASA u kteréhokoliv z partnerů výrazně omezuje schopnost 

spermie penetrovat cervikálním hlenem (obdobně [85]). 

Dalším potenciálním mechanismem, kterým mohou ASA omezovat 

plodnost je bránění samotné schopnosti spermie vyhledat oocyt a posléze s ním 

splynout [86]. Protilátky imobilizijící mohou bránit kapacitaci jako takové [87]. 

Experimentální působení imobilizujících ASA dokázalo zabránit spontánní i 

indukovanou akrozomální reakci [88]. 

ASA mohou účinkovat jako blokátory vazby na zonu pellucidu [89, 90] 

stejně jako blokátory akrozomální reakce a tedy i penetrace spermie zonou 

pellucidou [42, 91, 92].  

Wolfe et al. [93] poukázal na skutečnost, že IgG a IgA ASA mohou 

komplikovat samotnou fúzi spermie a vajíčka, což dokumentoval na procentu 

neúspěšných IVF cyklech při technice obcházející zonu pellucidu – subzonal 

sperm insemination (SUZI) ve srovnání s cykly při nepřítomnosti ASA. Se 

vzrůstajícím procentem IgG vázaných na spermie klesalo pocento úspěšnosti IVF. 

Největší inhibiční potenciál pak vykazovaly ASA vázané na hlavičku spermie.  

Mathur et al. [74] vyšetřoval cytotoxický vliv ASA ve spojení s nativním 

komplementem, a sice v séru, seminární plazmě a cervikálním hlenu u 93 
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neplodných a 40 plodných párů. Studie prokázala signifikantní snížení motility a 

průměrného přežívání spermií působením ASA za přítomnosti komplementu ve 

všech vyšetřovaných tělních sekretech. I když se za fyziologických podmínek 

v seminální plazmě komplement nevyskytuje, uvádí se možnost jeho přítomnosti i 

zde v případě poranění [76].  

Na komplementu závislá cytotoxicita představuje další z mechanismů, 

kterým ASA mohou způsobovat neplodnost. Spermatozoidální plazmatická 

membrána obsahuje specifické integríny spojené s neutrofily sprostředkovaném 

poškozujícím účinku [94]. Neutrofily a komplement jsou přítomné v ženském 

reprodukčním traktu.  Za normálních okolností exprese inhibitorů komplementu 

jako CD35 (C3b-C4b receptor), CD46 (membránový proteinový kofaktor), CD55 

(degradace C3 konvertáz – decay-accelerating factor), a CD59 (protektin – 

membrane attack complex inhibitor) na vnější straně plazmatické membrány 

spermie umožňují spermii vyhnout se poškození [95]. Potencionálně však mohou 

být tyto inhibitory blokovány ASA. CD55 a CD59 byly exprimovány na akrozomu 

intaktních spermiíí a spermiích po akrozomální reakci, CD46 až po ztrátě 

akrozomu. 

ASA mohou mít nežádoucí efekt na vývoj ranného embrya a jeho 

implantaci. Naz [96] zvažoval působení specifického spermatozoidálního 

membránového antigenu jakožto nositele signálu nutného pro zahájení rýhování 

oplodněného vajíčka. Na myším modelu prokázal působení ASA proti tomuto 

antigenu jakožto inhibičního faktoru normálního vývoje raného embrya. 

Nakonec mohou ASA hrát roli i v případech ztráty samotného těhotenství. 

Existuje jistá, nikoliv však zásadní asociace mezi prevalencí ASA u žen 

s opakovanými potraty. Witkin a Chaudhry [46] porovnávali ASA prevalenci 

pomocí IBD testu u 44 žen se dvěma a více spontánními, bezprostředně za sebou 

jdoucími potraty s 616 ženami podstupujícími vyšetření na neplodnost. Pozitivitu 

IBD testu definovali jako 40% navázaných částic na motilní spermie. Ženy 

s anamnézou opakovaných potratů měly signifikantně zvýšenou incidenci ASA 

(36.4%) oproti infertilním ženám ASA negativních (14.6%). 

Naproti tomu jiní autoři [97] těsnější vztah mezi ASA pozitivitou u žen a 

opakovanou ztrátou těhotenství neprokázali. Podobně Rajah se svým týmem [44] 

na analýze 16 ASA pozitivních párů sice prokázal na snížený úspěch při oplodnění 
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(fertility rate, FR), úspěšnosti samotného těhotenství (pregnancy rate, PR) se 

zásadněji nelišily. Usoudil, že (vyšetřované, pozn. autor) ASA měly spíše vliv na 

vazbu spermie-vajíčko, než na vývoj časného embrya a dalšího těhotenství. 

Jakkoliv kontroverzní se tyto výsledky jeví, ASA navázané na spermie (ať 

už z mužského genitálu, nebo z nižších etáží genitálu ženského), mohou 

indukovat imunitní reakci, která ve svém nepřímém důsledku (tedy nikoliv 

protilátkově specifickém) může negativně ovlivnit vývoj raného embrya [36, 69].  

 

  



 34 

2.5 Diagnostika ASA 

„Neexistuje dokonalá metoda k detekci antispermatozoidálních protilátek, 

ani spermatozoidálních antigenů, ačkoliv obě by byly nedocenitelným nástrojem 

k pochopení významu produkce antispermatozoidálních protilátek a potenciálnímu 

ovlivnění imunitní odpovědi na spermie za účelem omezení neplodnosti nebo 

vývoje imunokontraceptiv“  [72]. Pro stanovení ASA existují četné metody, některé 

přesnější, některé levnější, některé rychlejší, žádná však není ideální. Kvalitní 

metoda by měla kombinovat maximum výhod za předpokladu vysoké senzitivity a 

specificity, stanovení třídy imunoglobulínů, eventuálně schopnosti jejich lokalizace 

na spermii.  Komerčně dostupné soupravy pro stanovení ASA hodnotí jejich 

přítomnost buďto přímo na spermiích, nebo nepřímo v tělních tekutinách (sérum, 

ejakulát, vaginální sekret, cervikální hlen, folikulární či perioneální tekutina). 

Využívá se zde vlastností imunočástic (IBD), smíšené antiimunoglobulínové 

reakce (MAR), ELISA, spermaglutinace (TAT), cytoflowmetrie, izotopově značené 

aglutininy; sledujeme penetraci spermií ovulačním cervikálním hlenem.  

 

K jednotlivým metodám podrobněji: 

2.5.1 Immunobead assay – IBD (přímý a nepřímý) 

Imunočásticové testy (immunobead assay – IBD) [98, 99] jsou založené na 

polyakrylamidových nebo latexových mikročásticích potažených specifickým 

antiimunoglobulínem, zpravidla kovalentně váží antihumánní králičí imunoglobulín 

(Obr. 1). Imunočástice jsou smíchány s čerstvými, vitálními vzorky spermií a 

v přítomnosti příslušné ASA naváží postižené spermie. Tento přímý test je poté 

hodnocen světelnou mikroskopií. Kvalitativní skóre je dáno hodnocením procenta 

navázaných spermií na imunočástice a místem, kterým jsou vázány (hlavičkou, 

bičíkem, obojím). Uvádí se určitý stupeň zkřížené reaktivity mezi epitopy 

plazmatické membrány spermií bez navázaných ASA, což se považuje za možnou 

komplikaci v interpretaci negativity a pozitivity. Některé studie z tohoto důvodu 

nastavují cut-off minimálně na 40% vázaných spermií. Výhodou IBD testu je 

schopnost rozlišit Ig izoyp, do značné míry i místo vazby ASA na spermii, dobrá 
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senzitivita i specificita. Mezi nevýhody můžeme zahrnout nutnost velmi zkušeného 

hodnotícího personálu, časovou náročnost a někdy obtížnou interpretaci nálezu. 

2.5.2 Smíšený antiimunoglobulínový test – MAR test (přímý a nepřímý) 

MAR test – mixed antiimmunoglobulín reaction test – [100, 101] je do 

značné míry obdobou IBD testu s tím rozdílem, že jako částice jsou použity 

erytrocyty (humánní, O Rh-poztivní, nebo zvířecí – beranní). Tyto erytrocyty mají 

na svém povrchu navázané lidské imunoglobulíny jednotlivých izotopů, pro 

jednotlivá vyšetření vždy jiné. Po smíchání spermií s navázanými ASA a 

specifickým antiimunoglobulínem dojde k aglutinacím kolem erytrocytů. 

Hodnocení, výhody a nevýhody jsou obdobné, jako u předešlého IBD (obrázek 1). 

 

 

Obrázek 1 – Rozdíl mezi přímým a nepřímým MAR testem – varianta se 
senzibilizovaným erytrocytem a (nutnost přidání antiimunoglobulínu) a latexovou 
částicí s navázaným antiimunoglobulínem 
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Variantou přímého, direct-MARtestu je nepřímý, indirect – iMAR test. Slouží 

ke stanovení ASA v ostatních biologických materiálech (sekretech, tělních 

tekutinách). Princip vychází z podstaty MAR testu s tím rozdílem, že spermie jsou 

od zdravých dárců, bez přítomnosti ASA a slouží jako sondy. Případné ASA 

vchází do reakce z vyšetřovaného materiálu (krevní sérum, seminální plazma, 

ovulační hlen…). Přítomnost ASA se po přidání specifického antiimunoglobulínu 

projeví aglutinacemi kolem erytrocytů. 

2.5.3 ELISA (enzyme linked immunosorbent assay) 

Jinou možností detekce ASA je ELISA (enzyme linked immunosorbent 

assai – obrázek 2). Využívá enzymem značených protilátek proti izotypově 

specifickým ASA. Omezení této metody však spočívá v nutnosti fixace 

vyšetřovaného materiálu a uváděnou nižší senzitivitou. Nedokáže rovněž odlišit 

lokaci vazby ASA na spermii. V případě spermií, coby zdroje spermatozoidálních 

antigenů může nutná fixace vést k porušení plazmatické membrány a k expozici 

nitrobuněčných struktur možným zkříženým reakcím a falešné pozitivitě testu. U 

jiných vyšetřovaných materiálů můžeme využít vysoké specificity testu a možnosti 

kvantitativního hodnocení. Pozitivita je vyjádřena změnou zabarvení 

chromogenního substrátu použitého enzymu. ELISA zatím nenašla rutinní klinické 

uplatnění v diagnostice ASA. 

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6T6K-4JMRMN9-D&_user=1490772&_coverDate=11%2F30%2F1998&_alid=854476564&_rdoc=2&_fmt=high&_orig=search&_cdi=5033&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=200&_acct=C000053052&_version=1&_urlVersion=0&_userid=1490772&md5=849bbe0adae8e90cc70b8dc80f3cf81b#hit17
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Obrázek 2 – ELISA ve dvou základních modifikacích 

2.5.4 Fribergův spermaglutinační test 

TAT – tray agglutination test (rovněž Fribergův test, [102]) se užívá ke 

stanovení přítomnosti ASA v krevním séru, popřípadě v seminární plazmě apod. 

(obrázek 3). V sériově naředěných vzorcích vyšetřovaného biologického materiálu 

po přidání dárcovských spermií (s prokázanou ASA negativitou) po inkubaci při 

37°C sledujeme pod světelným mikroskopem, v jakém nejvyšším naředění jsou 

ještě patrné spermaglutinace. Některé postupy zahrnují tepelnou inaktivaci 

komplementu. Výsledkem tohoto jednoduchého, screeningového, veskrze 

biologického testu je konstatování přítomnosti/nepřítomnosti ASA; v případě 

přítomnosti hodnotíme typ spermaglutinací (T-T tail-to-tail, vazba bičíky; H-H 

head-to-head, vazba hlavičkami ev T-tip-T-tip, popřípadě H-T) a titr protilátek (př. 

1:1024 – vysoký titr!). I zde jsou jisté nároky na zkušenost pozorovatele, zejména 

při hodnocení titru. 
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Obrázek 3 – Varianty spermaglutinací mohou být pozorované jak izolovaně, tak 
v kombinacích 

2.5.5 Penetrační testy 

Kremerův penetrační test [103] je simulací průniku spermií ovulačním 

cervikálním hlenem, jakýmsi in vitro postkoitálním testem, na rozdíl od kterého 

může hodnotit i nepartnerské interakce. Nabízí možnosti vyšetření přítomnosti 

spermimobilizujících ASA v cervikálním hlenu při použití dárcovských, ASA 

negativních spermiích, tak interakci se spermiemi partnera a do značné míry tak 

postkoitální test simulovat. Výhodou je možnost plánovaného odběru ovulačního 

cervikálního hlenu. Pozitivita tohoto testu (stop na startu, nebo chabé penetrační 

skóre) je signálem pro zapojení dalších vyšetřovacích metod zaměřených na 

možnou přítomnost ASA, cytokinů, adhezínů, lamininů, prostaglandínů a dalších. 

2.5.6 Průtoková cytometrie 

Z dalších možných metod uvádíme průtokovou cytometrii. K přímé (ASA 

vázané na vyšetřovaných spermiích) nebo nepřímé (ASA pochází 
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z vyšetřovaného vzorku, ve kterém se inkubují spermie ASA negativního dárce) 

detekci slouží izotopově specifický antiimunoglobulín se značením dle použitého 

detektoru (fluorescein, magnetické nebo radioaktivní částice). Z hlavních výhod se 

uvádí přesná kvantitativní analýza a izotypová specifika pro vyšetřované ASA. Je 

nicméně nutné vyšetřovat nemotilní spermie a vzhledem k nutnému určitému 

stupni fixace je zde riziko poškození a falešných pozitivit (viz ELISA níže). 

Z dalších nevýhod: čas na přípravy vzorku, cena a vysoce erudovaný personál. 

2.5.7 Interpretace testů 

Z tohoto množství vesměs subjektivně hodnocených testů mohou pramenit 

mnohdy i konfliktní data. Situaci navíc komplikuje samotná biologická podstata 

zkoumaného materiálu (spermie), která se in vitro může nevyzpytatelně měnit 

(kapacitace, akrozomální reakce) a prezentovat svůj povrch jako nekonstantní 

soubor antigenů, kdy některé mizí, dosud skryté se objevují a neustále hrozí, že 

analýza bude definitivně zkreslena antigeny vnitřní strany cytoplazmatické 

membrány a intracelulárním obsahem. 

Rajah et al. [104] ze srovnávání IBD, MAR a TAT vyvodil, že výsledky 

těchto testů jsou odpovídající, s vysokým stupněm vzájemné shody. Doporučil 

nicméně MAR test jako screeningovou metodu volby pro její výhody jak 

kvalitativního, tak kvantitativního stanovení ASA, v neposlední řadě i pro menší 

časovou náročnost (3 minuty proti 120 minutám u TAT nebo IBD) a náklady. 

Na druhou stranu Eggert-Kruseová [105] porovnávala možnosti ELISA ve 

screeningu ASA. ELISA nepotvrdila žádnou ASA pozitivititu ať už stanovenou 

MAR testem, postkoitálním testem či testem penetrace cervikálním hlenem. 

Rovněž nevykázala statisticky významný rozdíl mezi neplodnými ženami, 

těhotnými, pannami či prostitutkami. Dle výsledků nebyla ELISA doporučena jako 

vhodnou metoda pro stanovení ASA.  
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2.6 Léčba ASA pozitivních pacientů 

Ve snaze omezit negativní působení ASA na reprodukci postupujeme ve 

smyslu této strategie:  

1) metodami snižujícími tvorbu ASA  

2) metodami odstraňujícími již přítomné ASA  

3) technikami IVF. Motivem těchto technik je snížit pravděpodobnost expozice 

gamet vlivu ASA a zlepšit tak jejich fertilizační schopnost.   

 

Dvěma základními metodami snižujícími produkci ASA jsou: kondomem 

chráněný pohlavní styk (eliminace antigenní nálože) a kortikosteroidní léčba ať už 

perorální, nebo lokální aplikací hydrokortizonu ektocervikálně [1, 106, 107]; další 

léčebnou modalitu nabízí plazmaferéza [108]. 

Mírnění zánětlivé reakce a imunitní odpovědi organismu kortikosteroidní 

terapií může rovněž přinést benefit, samozřejmě s ohledem na rizika související 

s dlouhodobým užíváním kortikosteroidů [109]. I zde však panují kontroverze. 

Studie s 11 neplodnými muži (pozitivní MAR test), kteří byli léčeni prednisolonem 

(20mg/den prvních 10 dní cyklu partnerky a 5 mg/den 11. a 12. den po dobu 

celkem 3 cyklů) vykazovaly pokles ASA méně než u 20% z nich [110]. 

Jiná, prospektivní studie zahrnující dvojitý slepý pokus s placebo kontrolou 

zahrnula 43 neplodných, ASA pozitivních mužů. Methylprednisolon byl podáván 

po dobu 3 cyklů 24 z nich, 19 užívalo placebo po stejnou dobu. Zatímco byl 

zaznamenán statistický významný pokles ASA produkce ve třídě IgG, ve tvorbě 

IgA již signifikantní nebyl. Statisticky významný rozdíl rovněž nebyl vyjádřen ani 

v úspěšnosti početí u obou skupin [111]. Další postupy usilují o selekci ASA 

negativních spermií z populace spermií s navázanými ASA, zpravidla v kombinaci 

s postupy imunodeplece a promytí spermií. Vigano et al. [112] publikoval metodu, 

kdy pomocí magnetických částic asociovaných s antiASA signifikantně snížil 

přítomnost ASA pozitivních spermií ve vzorku. Verheyen et al. [113] modifikovali 

tuto metodu variantou IBD a rovněž informovali o výrazném snížení ASA 

pozitivních spermií ve vzorcích určených k IVF. 

Ve snaze snížit přítomnost ASA vázaných na spermie se Windt et al. [114] 

pokusil zjistit, zda k vazbě ASA na spermie dochází před- nebo až po ejakulaci. 
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Spermie, rozředěné a promyté bezprostředně po ejakulaci nevykazovaly v MAR-, 

ani v IBD testu signifikantně nižší procento navázaných ASA než spermie 

nepromyté. Usoudili proto, že koncepce po technikách zahrnujících promytí 

spermií proběhly za přítomnosti ASA. Úspěšnost těchto těhotenství proto přisuzují 

jiným faktorům souvisejících s technikami asistované reprodukce, zejména 

v eliminaci cervikálních faktorů a snižováním vzdálenosti mezi gametami. 

Bronson et al. [115] uvažoval o možnost zlepšení vlastností spermií pomocí 

enzymatického štěpení ASA. Zjistili totiž, že Fc konec imunoglobulínů výrazně 

zhoršuje průnik spermií cervikálním hlenem. Tuto úvahu podpořili Kutteh et al. 

[116], když k ASA pozitivnímu cervikálnímu hlenu přidali proteázy štěpící Fc 

fragment. Zaznamenali 80% pokles vazby ASA na spermie.  

  



 42 

2.7 ASA a asistovaná reprodukce 

Jsme stále bohatší o zkušenosti se vztahem ASA pozitivity a asistované 

reprodukce. Ačkoliv efektem asistované reprodukce je (mimo jiných faktorů) i 

minimalizace vlivu ASA (např. inseminací potlačený cervikální faktor IUI – Intra 

Uterine Insemination), ASA se mohu stát limitujícím faktorem úspěšnosti 

asistované reprodukce ať už vyjádřené pomocí ferilisation rate (FR – úspěšnost 

oplodnění), nebo pregnancy rate (PR – úspěšnosti vlastního otěhotnění). Tyto 

aspekty jsou publikovány ve vztahu k metodám, jako umělé oplodnění, nebo též 

oplodnění „ve zkumavce“ (IVF – In vitro Fertilisation) a ICSI (Intra Cytoplasmic 

Sperm Injection – vpravení spermie do přímo do cytoplasmy vajíčka).  

Ford [117] informoval o nepřímé úměře mezi semikvantitativně stanovenými 

ASA pomocí IBD a IVF úspěšností (fertilization rates – FR). Se vzrůstající 

koncentrací ASA klesá FR. Kobayahsi [118] porovnávali vztah ASA s těhotenskou 

úspěšností (pregnancy rates – PR). U 96 žen s IVF po neúspěšném jednom či 

více cyklů. Zaznamenali těsný vztah mezi úspěchem léčby a hladinou ASA: ženy 

s vyššími hladinami ASA měly menší pravděpodobnost otěhotnění, než ženy s titry 

nízkými. 

Výsledky z IVF a její FR ukázaly zajímavou skutečnost, že FR je u ASA 

pozitivních spermií daleko vyšší, jsou-li protilátky vázány jen na bičík, nežli na 

hlavičku spermie [119]. 

Tato zjištění doplnil Yeh [120] o konstatování, že fyzická lokace protilátky 

na spermii a její izotyp musí být hodnoceny společně ke stanovení závažnosti 

ASA vlivu na spermii při IVF.  Z jejich sledování kupříkladu vyplývá, že vliv ASA 

typu IgA je potencován spolupřítomností IgM a lokací na hlavičce spermie. 

Samotná přítomnost IgM výrazně ovlivňuje FR bez ohledu na její vazebné místo 

na povrchu spermie. 

Přes všechny kontroverze spojené s technikou ICSI se tato metoda jeví 

jako elegantní obchvat většiny imunologických mechanismů stojících v cestě mezi 

spermií a jejím splynutím s vaječnou plazmalemou. Lahteenmaki [121] porovnal 

FR u ASA pozitivních párů při technice IVF a u párů se selháním této metody 

s následnou ICSI: FR u IVF činil 6%, naproti tomu ICSI vykazovalo 79%! Stojí za 

zmínku, že ačkoliv FR u ASA negativních párů po ICSI byl srovnatelný, 46% 
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těhotenství u těchto ASA pozitivních párů skončilo spontánním potratem (oproti 

jedinému případu u skupiny ASA negativních). Na druhou stranu jiná studie 

zahrnující ASA pozitivní páry s vysokou hladinou (>80%) ASA nevykázala menší 

PR při ICSI než ASA negativní skupina (PR 30%) [122]. 
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2.8 Lidská spermie – vznik antigenní entity  

Imunogen je látka, která je schopna vyvolat adaptivní imunitní odpověď, 

zatímco antigen je schopen spojovat se s produkty imunitní odpovědi po jejich 

vzniku [123]. V tomto pojednání bude užíván pojem antigen v nejširším slova 

smyslu, imunogen pak bude ev. specifikován jako kontracepční vakcinogen.  

Mezi všemi ostatními typy buněk lidského organismu je spermie v mnoha 

ohledech buňka výjimečná, vysoce specializovaná s unikátními funkčními a 

morfologickými vlastnostmi. I když je spermie (a nejen lidská – obrázek 4) 

podrobována neustálému výzkumu, stále zbývá mnoho nezodpovězeného. Každý 

pokus o sestavení její proteomické mapy odhaluje nové, nebo u spermie netušené 

struktury. Pokud se zaměříme na imunologické vlastnosti spermie, bude se naše 

pozornost obracet především na antigenní struktury povrchové, jejichž finální 

podoba je otázkou celého procesu spermatogeneze, zejména pak epididymální 

maturace. 

 

Obrázek 4 – Model lidské spermie 
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2.8.1 Spermatogeneze 

Spermatogenezí nazýváme tvorbu samčích pohlavních buněk – spermií jak 

znázorňuje obrázek 5. Tento proces můžeme dále rozdělit na období rané 

spermatocytogeneze a vlastní spermiogenezi. Spermie vznikají v semenotvorných 

kanálcích varlete za podpory Sertoliho buněk, které spolu s bazální membránou a 

spoji typu tight junction formují stěny semenotvorných kanálků. Stěny 

semenotvorných kanálků tak vytváří tzv. hematotestikulární bariéru, která zaručuje 

imunitně privilegované prostředí tolik nezbytné pro fyziologický vývoj spermií. 

Hormonální podporu zajišťují intersticiální Leydigovy buňky produkující testosteron 

pod vlivem luteinizačního hormonu. Spermatogeneze u člověka trvá přibližně 72 

dní, dalších cca 12 dní dochází k maturaci v nadvarleti. Pro správný průběh 

spermatogeneze je zapotřebí dostatečná stimulace pohlavními hormony (zejména 

testosteronem) [124] a dále nižší teplota, kterou za fyziologických podmínek 

zajišťuje umístěním varlat v šourku, kde na teplotní změny termostaticky reaguje 

musculus cremaster.  

 

 

Obrázek 5 – Spermatogeneze a meiotické dělení spermatocytů 
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Tvorba spermií má tři fáze: rozmnožovací, růstovou a fázi zrání. Na počátku 

vývoje spermií jsou diploidní spermatogonie. Mají kulovitý tvar a vytvářejí společně 

lumen semenných kanálků. Spermatogonie se mitoticky dělí. Zachovávají tak své 

početní stavy a navíc jejich dělením vznikají primární spermatocyty (I. řádu), které 

leží nad vrstvou spermatogonií. Primární spermatocyty jsou rovněž diploidní, 

avšak po prvním meiotickém dělení z nich vznikají haploidní sekundární 

spermatocyty (II. řádu). Ty mají stále zdvojené chromatidy, proto záhy dochází k 

druhému meiotickému dělení, jehož produktem jsou spermatidy. Spermatidy jsou 

již plně haploidní, dále se nedělí a dávají vznik vlastním spermatickým buňkám 

v procesu spermiogeneze. Při tomto procesu dochází ke kondenzaci jádra, 

vytvoření bičíku a ztrátě většiny cytoplazmy a některých organel. Nezralé spermie 

putují přes semenotvorné kanálky do nadvarlete, kde dochází k jejich definitivnímu 

zrání – epididymální maturaci. Celý tento proces trvá asi 72 dní [125]. 

Spermatogeneze probíhá od puberty do individuálně vysokého věku a odhaduje 

se, že muž za svůj život vyprodukuje cca 12 biliónů spermií.  

2.8.2 Spermiogeneze a epididymální maturace 

Spermiogeneze znamená postupné úpravy haploidní spermatidy na 

morfologicky zralou spermii a obnáší: formování akrosomu splýváním cisteren 

Golgiho aparátu; maximální kondenzaci chromatinu, dochází k nahrazení histonů 

protaminem; centriola funguje jako vzor pro vytvoření bičíku, přebytečná 

cytoplazma je fagocytována Sertoliho buňkami, mitochondrie se koncentrují v bázi 

bičíku a vytváří tzv. mitochondriální spirální aparát. 

Na konci spermiogeneze stojí sice morfologicky zralá spermie, není však 

dosud schopná interakce s oocytem. Tyto schopnosti získává v následujících 

maturačních procesech. Intenzivní posttranslační modifikaci povrchových 

glykokonjugátů podstupují spermie v oblasti těla a ocasu nadvarlete. Změny jsou 

patrné hlavně ve složení a struktuře cytoplasmatické membrány, která je 

obohacena o cholesterol a glykoproteiny. Na povrchu lidské spermie bylo 

identifikováno přes 200 testis-specifických proteinů, tedy komponent 

inkorporovaných do povrchové mozaiky spermie v průběhu maturačního procesu 
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v nadvarleti; jejich funkce je nám z valné části neznámá [126]. Stejně tak není 

zcela známo, jakým mechanismem k tomuto procesu dochází. Uvažuje se 

apokrinní sekreci epitelem nadvarlete formou exosomů – epididymosomů [127]. 

O zcela zásadním významu epididymální maturace spermie vypovídá už 

jenom ta skutečnost, že teprve až v průběhu tranzitu nadvarletem získávají 

spermie schopnost progresivního pohybu a další předpoklady svého fertilizačního 

potenciálu [128]. V oblasti hlavy nadvarlete (caput epididymis) je imobilních >90% 

spermií, v oblasti těla (corpus epididymis) procento motilních však prudce vzrůstá 

[129]. Většina epididymálních spermií tak získává svůj fertilizační potenciál v těle a 

v ocase nadvarlete [130]. Povrchové glykokonjugáty hrají důležitou roli i v procesu 

vazby spermie na vajíčko [131]. Upravuje se také tvar a obsah akrozomu, zejména 

jeho enzymatický aparát (proteázy: akrosin – proteáza trypsinového typu 

exprimovaná pouze ve spermatogenních buňkách, kalpain II, pepsidáza podobná 

kolagenáze, pepsidáza podobná katepsinu D; glykosidázy: β-galaktosidasa, 

hyaluronidasa, neuraminidasa, β-N-acetylglukosaminidasa; lipázy: fosfolipasa A2, 

fosfolipasy C). 

Vzhledem ke zvláštnímu postavení spermie vůči vlastnímu i samičímu 

imunitnímu systému je i její povrch vyjádřením určitého stupně imunitní ochrany. 

Mezi tyto ochranné faktory dozrálých spermií patří chybějící znaky HLA I. třídy a 

velmi nízké koncentrace znaků HLA II. třídy, z exprimovaných struktur uvádíme 

CD35, CD46, CD55 a CD59 jako systém ochrany před účinky komplementu (viz 

dále). Zralé spermie jsou skladovány v koncové části nadvarlete (cauda 

epididymis) do doby, než jsou ejakulovány. 

2.8.3 Ejakulace 

Během ejakulace dochází k promíchání epididymálních spermií se sekrety 

přídavných pohlavních žláz, tvoří se ejakulát. Nebuněčnou fázi spermatu rovněž 

nazýváme seminální plazmou, která je z imunologického hlediska do značné míry 

zrcadlem povrchových spermatozoidálních antigenů a coby možný zdroj 

spermatozoidálních antigenů zasluhuje přinejmenším stejnou pozornost, jako 

spermie samotné. Nacházíme zde tzv. solubilní antigeny, sekreční proteiny 

testikulárního původu na straně jedné, tak fragmenty vlastních povrchových 
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antigenů spermie jako takové [126, 132]. Testikulárního původu je např. fertilin-β 

[133], zatímco jiné, jako spermadhesiny, jako AQN-3, jsou vylučovány semennými 

váčky a zůstávají pevně připojen k spermii během kapacitace [134, 135]. 

Seminální plazma je i potenciálním rezervoárem ASA.  

Lidský ejakulát fyziologicky obsahuje i jiné buněčné komponenty mimo 

spermií [136, 137], jako epiteliální buňky urogenitálního traktu, fibroblasty a kolem 

0,5mil/ml buněčného obsahu mohou představovat leukocyty [138]. U muže tvoří 

největší část objemu spermatu (65-70%) sekret semenných váčků [139]. Semenné 

váčky produkují hustý, zásaditý sekret, který se při ejakulaci mísí se spermiemi a 

výměškem ostatních přídatných žláz. Obsahuje bílkoviny, enzymy, fruktózu, 

vitamín C, flaviny, fosforylcholin a prostaglandiny. Zásaditá reakce sekretu slouží k 

neutralizaci kyselého prostředí v pochvě, fruktóza je pak hlavním zdrojem energie 

pro spermie. Prostatické žlázky vylučují sekret, který se při ejakulaci mísí se 

spermiemi a tvoří 10-30% ejakulátu. Obsahuje bílkoviny (u člověka méně než 1% 

objemu), hlavně imunolobuliny, kyselou fosfatázu, proteázy a prostatický 

specifický antigen. Dále nacházíme polyaminy spermin a spermidin, 

prostaglandiny, kyselinu citrónovou a zinek. Proteázy a prostatický specifický 

antigen udržují sperma dostatečně řídké, spermin a spermidin zvyšují pohyblivost 

spermií, prostaglandiny stimulují svalovinu dělohy, kyselina citrónová ve formě 

citrátů slouží jako pufr. Cowperovy bulbouretrální žlázy produkují čirý, hlenovitý a 

zásaditý sekret, který obsahuje glukosaminy a sialoproteiny. Zásadité prostředí 

vytvářené Cowperovou žlázou neutralizuje kyselé prostředí pochvy ženy a má 

příznivý vliv na pohyblivost spermií. Navíc seminální plazma zdravého muže 

obsahuje celou řadu imunosupresivních faktorů [109]: cytokiny, které vznikají 

mezibuněčnou souhrou semenných buněk – T-lymfocytů, makrofágů, granulocytů. 

Jejich produkty, tlumivé cytokiny, chrání spermie před autoimunitním poškozením. 

Seminální plazma však obsahuje celou řadu dalších nespecifických působků 

(beta2-mikroglobulín, alfa2 – makroglobulín, laktátdehydrogenázu, a jiné enzymy, 

dále transferin, albumin, komplement, zejména C3, z prostaglandinů především 

PGE2, celou řadu iontů, vedle zinku i vápník,  hořčík a jiné). Za fyziologických 

okolností všechny tyto složky zvyšují šanci na oplodnění. Některé proteiny těchto 

sekretů se také navážou na povrch spermie a přechodně zamezí schopnosti 

rozpoznat vajíčko. Prodlužují tak jejich životnost a udělují jim schopnost vázat se 
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na epitel oviduktu za tvorby oviduktálního reservoáru. Ejakulát obsahuje celkem 

na 500 bílkovinných a peptidových složek, přičemž některé jsou schopny 

indukovat vytváření protilátek [1, 140]. 

2.8.4 Kapacitace 

Další zásadní proměnou prochází spermie při procesu kapacitace. Po určité 

době, po kterou jsou spermie v samičím pohlavním traktu, dochází k poslednímu 

maturačnímu kroku – kapacitaci. Spermie postupně získává schopnost velmi 

efektivně najít a rozpoznat vajíčko (pomocí termotaxe a chemotaxe), navázat se 

na jeho povrch (resp. na jeho glykoproteinový obal – zonu pellucidu) a podstoupit 

akrosomální reakci. Kapacitace je označení maturačních změn spermie, které 

probíhají v pohlavním traktu ženy. Po ejakulaci je spermie neschopná oplodnění. 

K tomu je zapotřebí, aby určitou dobu pobývala v reprodukčním traktu ženy, kde 

interaguje se složkami oviduktální tekutiny (např. sérový albumin, lipoproteinové 

komplexy, atd.) [141, 142]. Povrchové proteiny chrání spermii při průchodu 

samičím traktem a umožňují jí navázat se na stěnu vejcovodu za vzniku 

oviduktálního reservoáru spermií. Díky tomuto rezervoáru se prodlouží životnost 

spermií v oviduktu a tím zvýší pravděpodobnost početí. V průběhu kapacitace 

spermie ztrácí některé sekreční povrchové komponenty a s nimi i do značné míry 

schopnost vázat se na stěnu oviduktu a postupně se z oviduktálního rezervoáru 

uvolňují [143, 144]. Kapacitace je dále spojená s jevem nazývaným hyperaktivace. 

Spermie změní charakter svého pohybu, asymetricky se zvětší vlnění bičíku 

(spermie se pohybuje rychleji a v kruhu), hyperaktivace dále pomáhá spermii 

odpoutat se z oviduktálního rezervoáru a proniknout k vajíčku [145]. 

Změny spojené s kapacitací postihují tři základní spermatozoidální 

kompartmenty: proteinový obal, cytoplazmatickou membránu a cytoplazmu. 

Během kapacitace dochází k odstraňování cholesterolu z membrány, zvyšuje se 

fluidita membrány, po odstranění inhibičních proteinů dochází k aktivaci některých 

iontových kanálů [146]. Dochází k porušení asymetrie složení membrány, 

fosfatidylethanolamin a fosfatidylserin se dostávají do vnější vrstvy membrány 

[147, 148]. Změny ve složení cytoplazmatické membrány vedou k destabilizaci 

membrány a tím připravují spermii na akrosomální reakci a fúzi s vajíčkem.  
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2.8.5 Akrozomální reakce 

Poslední strukturální změny prodělává spermie při interakci se zonou 

pellucidou vajíčka. Povrchové struktury spermie zodpovědné za vazbu se zonou 

pellucidou se v průběhu kapacitace vlivem zvýšené fluidity plazmatické membrány 

kumulují z různých částí povrchu spermie, a sice převážně v oblasti apikálního 

hřebene hlavičky [149]. Spíše než specializované receptory vznikají touto 

kumulací vazebné komplexy obsahující pravděpodobně i složky indukující vlastní 

akrozomální reakci. Vliv posttranslačních modifikací (indukovaných kapacitací) na 

vznik těchto vazebných komplexů je pravděpodobně významný, jakkoliv ještě ne 

zcela objasněný [150]. Fúzí zevní akrozomální membrány a plazmatické 

membrány hlavičky spermie vznikají póry, jimiž uniká obsah akrozomu – 

proteolytické enzymy (akrosomální reakce), které místně rozrušují glykoproteinový 

obal vajíčka. Do interakce se zonou pellucidou se postupně dostává 

preekvatoriální subdoména hlavičky spermie. Následně se obnažuje vnitřní 

akrozomální membrána s novým setem povrchových antigenů [151].  

Splynutí plazmatických membrán obou gamet zajišťují na straně spermie 

povrchové struktury, které se formují v ekvatoriální oblasti; následně dojte ke 

splynutí cytoplazmatického obsahu, tedy k vlastnímu oplodnění. Následuje 

kortikální reakce (vajíčko uvolní obsah svých kortikálních granul, jejichž obsah 

pozmění zonu pellucidu) bránící polyspermii. Kapacitované spermie, které se 

nepotkají s vajíčkem, po krátké době umírají a jsou fagocytovány makrofágy. 

 

Z výše uvedeného je více než patrné, že definice povrchových antigenů 

lidské spermie je otázkou časoprostorové proměny v důsledku fluidity buněčných 

membrán a remodelace jejich strukturální mozaiky, která se děje od samého 

počátku vzniku spermatogonie po splynutí s oocytem. Na jednotlivých etapách od 

epididymální maturace po oplodnění jsem se pokusil přiblížit jejich vliv na stav 

povrchu spermie.  

Řešíme-li tedy problematiku ASA ve vztahu ke spermii, potažmo 

izolovaným povrchovým antigenům, musíme vymezit aktuální stav jejích 

povrchových (antigenních) struktur. Informace o aktuálním stavu spermií použitých 

pro výzkum jejich povrchových antigenů jsou esenciální k interpretaci výsledků 
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založených na extrakčních metodách. Této „preanalytické“ diagnostice jsme 

věnovali stejně velké úsilí, jako vlastní identifikaci dominantních imunogenů lidské 

spermie a bude rozebrána ve speciální části. V našich studiích používáme 

čerstvé, tedy vitální, nekapacitované (= bez cílené kapacitace) spermie získané 

metodou swim-up z ejakulátů dárců s parametry normospermiogramu. 
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Imunologie vnáší i do reprodukce člověka svůj dialektický aspekt antigenu a 

protilátky, klíče a zámku. Zrovna tak lidská reprodukce odjakživa oplývala 

příznačnou rozporuplností vztahu ženy k těhotenství: co pro jedny je noční můrou 

socioekonomické komplikace, je pro druhé nedostižným snem. Vztah antigenu a 

protilátky zde vytváří dvě paralelní vědeckovýzkumné tendence. Jedna řeší 

problematiku nežádoucího vlivu protilátek proti gametám, hormonům a jiným 

složkám reprodukčních traktů obou pohlaví, ta druhá se snaží tato poznání 

proměnit na výhodu nehormonálních kontraceptiv. Ocitáme se tak na hraně 

tématu imunologie lidské spermie. Proto dříve, než přejdeme k úvodu do speciální 

části této práce, dovoluji si zařadit dokument o jednom z možných přístupů 

k imunologii lidské reprodukce, ve kterém se odráží značné vědeckovýzkumné 

úsilí přinášející slibné výsledky i četná zklamání narážejíc na nekompromisní 

pravidla daná dokonalostí přírody. 
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2.9 Imunologie reprodukce ve službách antikoncepce 

Dát člověku maximální svobodu volby je vznešeným záměrem podle 

jedněch, cestou do pekel podle druhých. Prostředky antikoncepce (též 

kontraceptiva) sehrávají v tomto smyslu důležitou roli. V průmyslově vyspělých 

zemích pravděpodobně napomáhají v honbě za trvale udržitelným ekonomickým 

růstem, pro rozvojové země představují naději pro regulaci růstu populačního. Ať 

už jsou vnímána jako nedílná součást moderního životního stylu nebo prostředek 

plánovaného rodičovství, zásadním způsobem zasahují nejen do dalších 

fyziologických procesů, ale mění i samotnou sexualitu člověka se všemi důsledky, 

které jsou předmětem jiných diskuzí [152, 153]. Pohledu reprodukčního imunologa 

však nemůže uniknout jistá souvislost mezi sexuálním chováním člověka a 

možnými reprodukčně imunologickými následky. Vzniká někdy otázka, co je 

přirozené a čemu je lidské tělo uzpůsobené a jakou cenu za nevázané užívání si 

nakonec zaplatíme [154]. 

Je zřejmé, že současný trend životního stylu nezavrhne zejména ty 

nejpohodlnější prostředky antikoncepce výměnou za střídmý, nepromiskuitní 

sexuální život a že tyto prostředky, zejména pak hormonální antikoncepce, budou 

mít v našem světě své pevné místo. 

Na vrub hormonálních kontraceptiv je nutné dodat, že sama o sobě spolu 

s jejich degradačními produkty jsou hormonálně aktivními polutanty, jejichž 

současný a budoucí dopad na životní prostředí lze jen těžko odhadnout, jakkoliv 

začíná být intenzivně zkoumanou skutečností [155-159]. O důvod navíc hledat 

nehormonální alternativu. 

Zcela jiným motivem jsou současné možnosti antikoncepce z pohledu 

populační exploze, která představuje globální socioekonomický problém primárně 

těch nejchudších oblastí naší planety. Světová populace již překročila počet 7 

miliard lidí a podle různých modelů by světová populace mohla dosáhnout 7,5 až 

10,5 miliardy v roce 2050 [160]. Účinná, bezpečná, levná a tedy dostupná 

antikoncepce se jeví jako klíčový předpoklad k řešení populační otázky.  

Perspektivní možnosti i zde nabízí imunologické přístupy a obrat 

„contraceptive vaccine“ (CV) je stále frekventovanějším pojmem [161]. Taková 
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vakcína by mohla splňovat většinu vlastností ideální antikoncepce. Uvážíme-li 

navíc, že jak rozvinuté, tak stále více i rozvojové země disponují infrastrukturou 

potřebnou k masovému očkování (zejména distribuční kapacity), je vývoj CV 

výzvou hraničící s úkolem. To, co pro ekonomicky vyspělé země bude znamenat 

komfort se snížením zdravotních rizik, může pro celý svět znamenat řešení 

populační problematiky. Není divu, že největší zájem na CV mají země jako Čína 

a Indie.  

2.9.1 Antikoncepční vakcína 

Jedním ze základních motivů k vývoji antikoncepční vakcíny je využití 

znalostí imunologických mechanismů, které početí brání a obrátit je v náš 

prospěch tam, kde je početí méně žádoucí. Dostáváme se tak opět na pomezí 

komplementarity protichůdných tendencí a vztahů mezi chtěným a nechtěným, 

sluhou a pánem, antigenem a protilátkou. 

  Z imunologického hlediska se nabízí několik skupin cílů možného 

protilátkového zásahu. Obecně lze uvažovat tyto kategorie: inhibice tvorby 

pohlavních buněk (protilátky proti hormonům a/nebo jejich receptorům – GnRH, 

FSH, LH), ovlivnění funkce gamet (vyřazení povrchových struktur nutných ke 

vzájemné interakci spermie a vajíčka, eliminace fertilizačního potenciálu spermií, 

cytotoxické působení), znemožnění implantace (protilátky proti hCG) [162].  

Podrobněji k jednotlivým skupinám. 

Výhodou vakcín, jejichž efekt by byl namířen proti gonadoliberínům je použití u 

obou pohlaví. Druhou stránkou věci je ovlivnění tvorby pohlavních hormonů 

s následnou impotencí, sníženou sexuální apetencí a dalšími nepřijatelnými 

následky pro civilní humánní použití.  

Obdobné nevýhody související zejména s ovlivněním produkce vlastních 

pohlavních hormonů, skýtají i ostatní eventuální antihormonální vakcíny, 

popřípadě je jejich efekt u člověka nedostatečný (antiFSH u muže způsobuje jen 

oligospermii). Tato zjištění nepřinesla větší naději pro jejich další vývoj v humánní 

medicíně. Většímu rozvoji těchto postupů na druhou stranu přeje veterinární praxe 

[163]. 
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Mnohem slibněji se jeví CV proti gametám, popřípadě jejich fyziologickým 

funkcím. 

Ukázalo se však, že vakcína proti zona pellucida nabízí sice značný kontraceptivní 

efekt, zvyšuje ale tendenci k oophoritis a rovněž vykazuje působení proti 

pohlavním hormonům [164-166]. Výhoda tohoto přístupu představuje pro některé 

výzkumné týmy takovou výzvu, že dále pracují na eliminaci tohoto nežádoucího 

efektu [167]. 

Pro úplnost uvádíme práci [168], která se zabývala možnostmi vakcíny proti 

hCG. Tato vakcína se dostala do fáze I a II klinického testování. Ukázala se jako 

poměrně účinná bez vzniku patologické odezvy. Vykazovala však variabilní 

odezvu mezi testovanými ženami. 

Zcela jinak se jeví CV proti antigenům lidské spermie. Vzhledem k její 

dlouhé a beztak nesnadné cestě k vajíčku a její funkční komplexnosti nabízí 

povrch spermie množství cílů pro protilátky (ASA), které tak mohou zcela vyřadit 

spermii z procesu fertilizace. 

2.9.2 Vakcína proti spermiím – dosažitelná realita?  

Pro vývoj antikoncepční vakcíny založené právě na spermatozoidálních 

antigenech je několik racionálních důvodů. Spermie je imunogenní v mužském i 

ženském organismu a skýtá vhodný časoprostorový cíl pro ASA. Etiopatogene 

ASA, možné procesy imunizace mužského a ženského organismu proti spermiím, 

je diskutována výše. Tentokrát však o ASA uvažujeme z hlediska žádoucí tvorby 

protilátek a jejich kontracepčního potenciálu, je však nutné vyřešit mechanismus 

jejich cílené tvorby a možnosti její regulace. 

Spermie je schopná vyvolat imunitní odpověď u obou pohlaví. Je však celá 

spermie vhodná k cílené imunizaci? Vedle nepřeberného množství antigenů 

specifických právě pro spermii a zejména její povrchové struktury, nese tato buňka 

i antigeny společné pro ostatní somatické buňky. Mohla by tak vzniknout 

polyklonální autoimunitní odezva s možnými následky i pro jiné tkáně a orgány. 

Pochopitelně se proto zájem výzkumných týmů obrací k antigenům buněčně 

specifickým, zejména povrchově exprimovaným, které by byly vystavené 

případnému účinku multiepitopové kontracepční vakcíně (CV-ASA). Z těchto je 
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nutné vybrat ty, které mají zcela kruciální význam v procesu fertilizace. Neméně 

významným kritériem takového antigenu je jeho schopnost (ať už samostatně 

nebo po navázání na vhodný nosič) vyvolat dostatečně dlouhodobou imunitní 

odezvu založenou na pokud možno vysokém titru protilátek, tedy schopnost stát 

se imunogenem [169].  

 

Přes veškeré úsilí prezentované v tomto přehledu nám dosud vytoužený 

silný CV uniká a z jeho hledání se stává vědeckovýzkumná náplň přinejmenším 

pro další dekádu. Nabízí se hned několik možných příčin zatím stále 

neuskutečněného uvedení imunovakcinogenů do klinické praxe. Můžeme je hledat 

v rozdílných třídách/podtřídách, valenci, afinitě a kinetice in vitro produkovaných 

protilátek, nebo v nerespektování časoprostorových souvislostí imunizace a/nebo 

protilátkového účinku (viz Izumo), nebo v nadbytku některých molekul, specifikách 

daného zvířecího modelu; nebo v tom, že stojíme před problematikou 

choulostivých molekulárních struktur, mnohdy založených jen na nekovalentních 

vazbách, které nejsme současnými postupy zatím schopni zachovat, nebo vytvořit. 

Velkou neznámou pak představují aspekty posttranslační modifikace, tedy 

fosforylaci, ubiquitinaci, metylaci, glykosylaci, oxidaci a dalším. Jediný protein se 

může v jedné buňce v průběhu času nebo i v jediném okamžiku vyskytovat v 

několika formách, z nichž každá může vzniknout kombinací několika těchto úprav, 

jak uvnitř, tak na povrchu buňky (viz epididymální maturace). Tyto úpravy mohou 

být určujícím faktorem výsledné imunogenity příslušné molekuly. Současný stav 

našeho poznání v oblasti vakcinogenně využitelné imunologie reprodukce 

předurčuje jeho výsledky zatím spíše k veterinárnímu použití [163, 170]. 

 

Mít v rukou silný spermatozoidální antigen, nejlépe pak i imunogen se zdá 

být pro mnohé reprodukční imunology svatým grálem či kamenem mudrců. Tento 

nástroj by našel široké uplatnění ve výzkumu, diagnostice, léčbě neplodnosti a 

regulaci plodnosti cestou kontracepční vakcíny. Úkol tedy zní jasně: tyto antigeny 

získat všemi dostupnými prostředky! 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Fosforylace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ubiquitinace
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metylace
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Glykosylace&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oxidace


 57 

2.10 Spermatozoidální  antigeny – základy proteomiky 

Každý nový pokus o sestavení proteomické mapy spermie ukazuje, o jak 

rozsáhlou paletu proteinů se jedná a jak nesnadné je postihnout celou jejich škálu 

[126, 171]. Za klinicky významné považujeme ty spermatozoidální antigeny, které 

jsou zapojené do fyziologického procesu fertilizace oocytu. Zrcadlem těchto 

antigenů mohou být za určitých okolností tvořené antispermatozoidální protilátky, 

které tak svou kvalitou a kvantitou mohou až zásadním způsobem omezit 

fertilizační potenciál spermie.  

Ke studiu spermatozoidálních antigenů využíváme rámcově dvou 

základních proteomických přístupů, které danou problematiku definují 

z protilehlých stran:  

1) cílenou syntézou uvažovaných antigenů, peptidů a proteinů získaných na 

základě našich znalostí o příslušných částech genomu, kde jsou kódovány. 

2) metody založené na extrakčních postupech, kdy získáváme potenciálně 

antigenní směs přímo rozpouštěním spermatických buněk. 

2.10.1 Phage display 

Jedním z doslova revolučních přístupů k hledání kontracepčních 

vakcinogenů je metoda phage display – technologie prezentace (potencionálně 

vazebných) molekul na povrchu viru – fága – byla sice prezentována již v roce 

1985 [172], ve výzkumu povrchových spermatozoidálních antigenů začala být 

využívána až poměrně nedávno. Princip této metody spočívá v inkorporaci té části 

DNA (cDNA získána reverzní transkriptázou z mRNA, pozn. autor), která kóduje 

povrchové struktury buňky (spermie) do té části genomu fága, která kóduje 

povrchové proteiny. Hostitelská buňka (většinou E. coli)  pak exprimuje 

nasyntetizované molekuly na povrchu kapsidy virových partikulí. Tyto peptidové 

sekvence jsou poté podrobeny testování se zamýšlenými ligandy, jako např. 

protilátkami. Tímto způsobem již byly vytipovány, vazebně otestovány a následně 

nasyntetizovány molekuly, z nichž některé dokonce zpětně vykazují schopnost 
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vyvolávat tvorbu protilátek.  Výsledkem těchto výzkumů jsou již veskrze 

perspektivní peptidy. Jako první uvádíme molekulu s označením FA-1 [173], která 

má schopnost vyvazovat ASA ze seminální plazmy i z povrchu spermií a zvyšovat 

tak jejich celkové fertilizační skóre. Dalším příkladem je molekula YLP12, peptid, 

který po navázání na B podjednotku rekombinantního cholerového toxinu dokázal 

vyvolat u 71% myších samic protilátkově podmíněnou infertilitu [174]. Zatím 

poslední práce využívající techniky phage display představuje syntézu 

spermatozoidálních proteinů nutných pro vazbu na zona pellucida a jejich 

imunogenitu u zvířecího modelu [175]. 

2.10.2 Knock out 

Jinou perspektivní technikou funkčního mapování spermatozoidálních 

antigenů je metoda genového knockoutu. U (zpravidla) myšího klonu s cíleně 

vyřazeným genem se sleduje fenotypový projev tohoto vyřazení – knockoutu. Bylo 

takto popsáno několik desítek nových testikulárních a spermatozoidálních 

genů/proteinů významným způsobem ovlivňujících fertilitu [176]. Vyřazením těchto 

genů bylo dosaženo od změn hormonálního prostředí, přes vliv na 

spermatogenezu, po ovlivnění funkcí vlastní spermie s důsledky snížené až žádné 

fertilizační schopnosti. Většina zkoumaných genů a jejich proteinů však vůbec 

nebyla exprimována na povrchu spermie, tedy bez možnosti ovlivnění CV-ASA, 

proto s nepravděpodobným imunizačním potenciálem. 

Povrchově exprimované molekuly byl podrobeny intenzivnímu výzkumu. Ale 

i zde byl efekt na proces navázání spermie na zonu pellucidu vajíčka mizivý až 

žádný. Například myši s vyřazenými geny pro proteinovou rodinu slibných ADAM 

(A Disintegrine and Metaloprotease) sice vykazovaly sníženou schopnost 

v navázání spermie na zonu pellucidu, vazba na cytoplazmatickou membránu 

oocytu narušená nebyla [177].  

Jiný kandidát, CD9 na cytoplazmatické membráně oocytu, se jeví jako 

nezbytný pro navázání cytoplazmatických membrán obou gamet [178]. 

Odpovídajícím receptorem na spermii jsou udávány integriny α6 a β1 [179]. 

Nicméně genový knockout těchto molekul neomezil fertilitu, alespoň ne u myší 

[180]. 
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Zatím nejperspektivněší výsledek přinesla metoda knockout japonským 

vědcům [151]. Myší samci s vyřazeným genem pro specifický spermatozoidální 

protein jsou jinak zdraví, produkují normálně vypadající spermie se schopností 

vázat se a pronikat zonou pellucidou, ovšem neschopné fúzovat 

s oocytoplazmatickou membránou vajíčka. Tento protein byl nazván po božstvu 

Izumo, které je v Japonsku považováno za ochránce rodiny. Je exprimován i u 

člověka, ale jeho specifickým charakterem je, že není přítomen na povrchu 

ejakulovaných spermií. Zde je detekovatelný až poté, co spermie projde procesem 

akrozomální reakce. Vzniká tedy otázka, je-li čas a prostor mezi akrozomální 

reakcí a splynutím plazmatických membrán obou gamet dostatečný k případné 

protilátkové intervenci. 

Ačkoliv byly některé spermatozoidální antigeny – resp. jejich geny 

naklonovány a sekvenovány a i když pokusy in vitro ukázaly schopnost vyvolat 

tvorbu protilátek ovlivňijící fertilizační potenciál gamet, jen malé množství z nich 

má tento efekt i in vivo na zvířecích modelech. Z nejperspektivnějších 

vakcinogenních kandidátů jsou: laktát dehydrogenáza LDH-C4 [181], PH-20 [182], 

SP-17 [183], SP-10 [184], FA-1 [173], a YLP12 [174, 185], většinou však testované 

na myších. Pokusy s LDH-C4 na primátech přinášejí rozporuplné výsledky: 

snížená fertilita [186] versus žádný efekt [187].  

K ověření výsledků extrakčních či proteosyntetických postupů pak 

využíváme imunologické metody sledující interakce (povrchových) antigenů 

spermie v podmínkách podobných prostředí in vivo (imunizace laboratorních 

zvířat, spermaglutinace protilátkami z tělních tekutin imunizovaných jedinců, 

afinitní chromatografie a imunofluorescenční mikroskopie vázaných protilátek, ať 

už vyšetřovaných, nebo cíleně připravených monoklonálních).  

Vycházíme z předpokladu, že protilátky proti vybraným proteinům brání 

spermoocytární interakci. Bohužel, zpětný předpoklad, že tyto proteiny vyvolají 

(alespoň účinnou) tvorbu protilátek naráží na realitu neúspěšných pokusů o in vivo 

imunizaci. Co víc, knockout genů mnohých těchto molekul, u kterých na základě 

jiných in vitro studií předpokládáme jejich zásadní význam v procesu fertilizace, 

nezpůsobí útlum ferility (př. fertilin/PH-30, [188]). Obdobně protilátkami proti 

spermatozoidálním integrínům α6 a β1 způsobená infertilita nenastane po jejich 

knockoutu [180]. 
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2.10.3 Extrakční postupy 

Náš výzkum je založen na postupech extrakčních, proto jim bude věnována 

zvláštní pozornost ve speciální části, kde budou uvedeny v použitých 

modifikacích. Na tomto místě je zmiňujeme pro úplnost přehledu. 

Mnozí badatelé [126, 171, 189-192] se do hledání spermatozoidálních 

imunogenů vydávají cestou extrakčních postupů. Spermie, coby výchozí substrát, 

jsou poměrně dobře dosažitelným materiálem. Je pak otázkou individuálního 

přístupu a specifiky extrakčního protokolu, jaké a jak kvalitní proteinové spektrum 

poslouží k dalšímu výzkumu. 

 Proces přípravy vzorku zcela zásadním způsobem určuje výsledek detekce 

a jeho interpretaci. Proces zpracování lidské spermie za účelem získání panelu 

jejích antigenů bude rozebrán dále, nicméně v kontextu dále uváděné metody 

western blotu je užitečné poukázat na některá úskalí vycházející z metod lyze 

spermatické buňky. 

Akrozom spermie obsahuje proteolytické enzymy. Vystavíme-li spermii 

působení lyzovacího pufru, riskujeme uvolnění těchto enzymů a těžko 

odhadnutelné následky autolýzy. Přidání inhibitorů proteáz je v tomto případě 

samozřejmostí.  

Při hledání potenciálních vakcinogenů uvažuje přednostně struktury 

povrchové, včetně molekul intraakrozomální membrány, která se po akrozomální 

reakci stává součástí povrchu a může aktivně vstupovat do dalších procesů (viz 

Izumo). Pokud podrobíme spermii celkové lýzi, nebo dojde-li při disrupci (záměrně 

nebo po rozmražení) k uvolnění intracelulárního obsahu včetně komponent vnitřní 

strany plazmatické membrány do vzorku, může přinejmenším dojít k zahlcení 

proteinového spektra a to i na 2D mapě. Ztratíme tak výhodu 2D rozlišení zejména 

v souvislých shlucích, a můžeme tak zvýšit pravděpodobnost výskytu zkřížených 

reakcí sérových ASA s nitrobuněčnými antigeny. Snaha o dodržení maxima 

fyziologických okolností i při přípravě buněčného lyzátu je, zdá se, na místě. 

Je dále nutné zvážit, jaké spermie a jakým způsobem vybrat pro přípravu 

antigenního panelu. Prostou centrifugací plného ejakulátu získáváme i jiné 

buněčné komponenty, metodou swim-up, nebo Percol  jen určitou část celé 

populace spermií; a jak intenzivně, zdali, spermie promývat, abychom nepřišli o 
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povlak solubilních sloučenin nebo epitopy beztak choulostivých povrchových 

struktur.  

Zcela zásadní otázkou je výběr vhodného činidla pro zamýšlenou lýzi: zvolit 

koncentraci šetrnou, ale zároveň účinnou, stanovit čas a definovat fyzikální 

podmínky. Každý z těchto faktorů musíme považovat za rozhodující byť ve vztahu 

k jedné molekule, kterou tak získáme, aniž bychom jí poškodili – funkčně, nebo 

dokonce morfologicky. 

Složitost interpretace takto získaných výsledků nás nutí k neustálému 

ověřování našich předpokladů. Souvisí s tím individuální systém kontrolních 

pokusů. S výhodou je možné zapojit světelnou mikroskopii k průběžné kontrole 

vitality a hrubé morfologie spermií v přípravné fázi; imunofluorescence ke 

sledování stavu buňky v průběhu lyze; biotinylace povrchových struktur intaktní 

spermie za účelem jejich odlišení od ostatních komponent posléze lyzované buňky 

[191]; ověřování biologické aktivity získaných produktů. 

2.10.3.1 Sodiumdodecylsulfátová polyakrylamidová 

gelová elektroforéza  

Sodiumdodecylsulfátová polyakrylamidová gelová elektroforéza (SDS-

PAGE) je současným standardem pro dělení neznámé proteinové směsi. Využívá 

detergentu (SDS), který jak v průběhu přípravy vzorku, tak po dobu vlastního 

dělení „zabalí“ proteiny do jednotného negativního náboje; tyto molekuly se pak 

v elektrickém poli dělí v polyakrylamidovém gelu jen podle své molekulové 

hmotnosti, nejtěžší molekuly se pohybují blíže startu, lehčí naopak postupují dále. 

SDS vytváří denaturující podmínky, proto detekce přímo v gelu, ať už koloidním 

stříbrem, nebo Coomassie barvivem slouží jen pro orientaci a základní 

kvantitativní stanovení. 

2.10.3.2 Dvourozměrná elektroforéza 

Doslova rozměr navíc vnáší do elektroforézy předchozí izoelektrická 

fokusace (IEF). Tímto postupem se proteinová směs nejdříve rozdělí 

(horizontálně) podle kritéria isoelektrického bodu (pI) jednotlivých molekul; teprve 

poté dojde k rozvrstvení v el. poli podle molekulových hmotností. Proteinové 
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spektrum je následně dvourozměrné (2D elektroforéza) a dovoluje rozlišit 

molekuly stejné molekulové hmotnosti, proteinové izoformy vznikající kupříkladu 

postranslační modifikací. 

2.10.3.3 Western blotting 

Western blotting (originální název), western blot, potažmo immunoblotting, 

nebo též imunoblot představuje následný krok, další úroveň detekce hledaných 

proteinů. (Pozn.: název metody vznikl jako slovní hříčka, jako analogický název podle metody jiné 

– Southern blottingu. Ta narozdíl od podobných postupů nese jméno podle autora Edwina 

Southerna. Proto se při psaní výrazu „Western blotting“ setkáváme jak s psaním velkého, tak 

malého písmene na začátku slova western. Zde již ale není výrazem jména autora metody. Dále v 

českém textu proto budeme preferovat formu western blot.) Při hledání potenciálních 

spermatozoidálních vakcinogenů sehrává tato metoda veskrze klíčovou roli. 

Vychází z předchozí elektroforézy (1 či 2 D). Proteinová spektra jsou nejdříve 

přenesena z polyakrylamidového gelu na membránu (nitrocelululóza, polyvinyliden 

fluorid). K tomuto procesu může být použito prostého podtlaku (filtrace), nebo el. 

pole, nejlépe za přítomnosti transferového média (pufru). Přenos proteinů na 

membránu má zásadní význam nejen v rozšíření možností jejich detekce, ale i 

jejich zkoncentrování a v neposlední řadě, zejména při předchozí denaturaci SDS, 

jejich renaturaci působením methanolu z transferového pufru jak je znázorněno na 

obrázku 6. Principiálně lze transfer popsat termíny: eluce, adsorpce, retence a 

konečná dostupnost detekčním (proti)látkám.  
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Obrázek 6 – Schéma western blotu – eluce, adsorpce, retence a detekce 

 

Následnou detekcí můžeme uplatňovat různá diskriminační kritéria. Detekci 

celkově transferovaného proteinu (Ponceau S, biotin-streptavidin) provádíme 

zpravidla pro kontrolu úspěšnosti procesu a to na základě nespecifické vazby 

činidla na protein. Ke specifickým metodám patří vlastní imunodetekce a za 

určitých okolností i vektorové značení (biotin, lektiny). Imunodetekcí hledáme 

struktury, které mohou potencovat tvorbu použité protilátky nebo protilátek. Pro 

kontrolu zachování známých struktur při procesu přípravy vzorku – buněčné lyze 

(viz dále) můžeme použít známé monoklonální protilátky. Tyto mohou být 

primárně značené (enzymem – dávající barevnou reakci po přidání chromogenu, 

nebo chemiluminiscenci vhodnou pro fotodetekci), nebo je nutná detekce 

navázaných (zkoumaných) protilátek protilátkou sekundární, rovněž konjugovanou 

s enzymem. Druhý způsob je vhodný zejména pro analýzu polyklonálních 

protilátek přítomných ve vyšetřovaných sérech, ať už lidských, nebo zvířecích. 
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2.10.3.4 Hmotnostní spektrometrie 

Hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF (MALDI-TOF (Matrix-Assisted Laser 

Desorption Ionisation – Time-of-Flight) může být korunou identifikace proteinu 

zachyceného na 2D gelu (nebo získaného jako frakce při HPLC – vysokotlaká 

kapalinová chromatografie). Hmotnostní spektrometrie je založena na rozdělení 

nabitých částic podle jejich molekulových hmotností v  elektrickém/magnetickém 

poli. Pomocí tzv. matrice se krátkým pulzem laseru ionizuje vzorek, jehož části 

jsou urychleny silným elektrickým polem (25 – 30 kV) a přes uzemněnou mřížku 

vstupují do vakua v trubici detektoru letu, kde se pohybují rychlostí danou jejich 

hmotností a nábojem. Zde se měří doba letu částice, z níž se pak vypočte poměr 

molekulové hmotnosti a náboje částice. Výsledkem je míra podobnosti se známou 

molekulou, jejíž parametry TOF jsou k porovnání v databázi známých sloučenin. 

Je-li peptid znám, nabízí se možnosti jeho syntézy s následným ověřováním jeho 

biologické aktivity, což (viz dále) může být zdrojem dalších problémů a 

nenaplněných očekávání. 

 

Ve snaze sestavit mapu spermatozoidálních proteinů se ukazuje jako 

nejperspektivnější použití 2D elektroforézy (IEF a SDS-PAGE) k dělení proteinové 

směsi, dále metod zahrnujících imunodetekci (western blot) a selekci (afinitní 

chromatografie) pomocí mono- i polyklonálních protilátek a v neposlední řadě 

hmotnostní spektrometrie (MALDI-TOF). Pomocí těchto postupů v roce 2006 

sestavil tým vědců Barcelonské univerzity (Martínez-Heredia et al, 2006) mapu 98 

lidských spermatozoidálních proteinů v rozmezí pI 5-8 a molekulových hmotností 

10-70 kDa. Samotná identifikace jednotlivých proteinů byla provedena srovnáním 

s proteinovými databázemi SwissProt a NCBI. Bylo odhaleno na 23% nových 

proteinů, které nebyly dříve s lidskou spermií vůbec spojovány. Velkým 

překvapením byly zejména proteiny běžně zapojené do procesů transkripce, 

protože spermie je považována za transkripčně inertní buňku. Dále se však 

ukázalo, že některé známé spermatozoidální proteiny 2D elektroforéza vůbec 

nezachytila – buďto pro jejich nerozpustnost v přítomnosti SDS a/nebo pro jejich 

příliš bazickou povahu, která je determinuje mimo rozsah isoelektrické fokusace 

(například protaminy). 
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Recentní studie z Číny prezentuje izolaci na 4675 spermatozoidálních 

proteinů [126]. 

 

  

 

Obrázek 7 – Ztráta původní antigenicity změnou konformace antigenu/epitopu 

 

 

 

 

 

Výše uvedené v souhrnu znázorňuje brázek 7, tedy možnost, že 

některé molekuly těmito (a dalšími) postupy nelze vůbec zachovat jako 

takové, nebo udržet jejich antigenicitu. 
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3 Experimentální část 

Prvotním impulzem našeho hledání spermatozoidálních imunogenů byla 

idea použít rozsáhlou kolekci hluboce zmražených sér pacientů Poradny 

reprodukční imunologie Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice a 

Lékařské fakulty UK v Plzni (PRI GPK FN a LF UK Plzeň) k imunodetekci na 

panelu antigenů získaných extrakcí (lyzí) z lidských spermií. K tomuto účelu měl 

být použit některý z konvenčních lyzovacích postupů dle aktuálních literárních 

zdrojů. K dělení a blotování získaných proteinů byla zakoupena souprava k SDS-

PAGE a western blotu od firmy BioRad; vlastní imunodetekce pak byla zamýšlena 

s vytipovanými séry vykazujícími vysoký titr antispermatozoidálních protilátek se 

silnou spermaglutinační či cytotoxickou aktivitou.  

Následující část této práce dokumentuje naše postupy, výsledky, úvahy a 

zkušenosti. Do výzkumu byla zapojena další pracoviště v Praze (Vysoká škola 

chemicko-technologická, Ústav biochemie a mikrobiologie) a v Poznani (Polská 

akademie věd, Institut genetiky člověka), kde jsem absolvoval odborné stáže a 

podílel se na zavádění nových metodik v laboratořích těchto pracovišť a následně 

i v laboratoři domovské. 
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3.1 Příprava antigenů z lidských spermií pro immunoblotting 

Cibulka, J., Ulčová-Gallová, Z., Balvín, M., Krauz, V., Reischig, J., Bibková, 

K., Mičanová, Z., and Rokyta, Z. (2005). Isolation and immunological identification 

of serum spermagglutinating antibody from inertile woman. Abstr. book XIth 

Symposium of Czech Reproductive Immunologists with International Participation, 

Zdar nad Sazavou, 15. 

 

Cílem této pilotní studie bylo nalézt optimální lyzovací postup, který by 

kombinoval dobrou výtěžnost spermatozoidálních proteinů s vyvážeností 

proteinového spektra hodnoceného po barvení v gelu SDS-PAGE ve sledovaném 

rozsahu 15 – 300 kDa. Po nastavení lyzovacího protokolu byla proteinová spektra 

blotována na nitrocelulózovou membránu a antigeny v nich obsažené detekovány 

séry s prokázanou ASA aktivitou.  

Antigeny jsme získávali lyzí promytých spermií zdravých dárců s parametry 

normospermiogramu. Spermie jsme separovali z ejakulátů metodou swim-up.  

3.1.1 Vybavení 

Veškerý biologický materiál jsme použili na základě informovaného 

souhlasu pacientů a dárců. Uvedenou metodiku jsem si osvojil na Ústavu 

biochemie a mikrobiologie Vysoké školy chemicko-technologické a s drobnými 

modifikacemi zavedl do naší laboratoře reprodukční imunologie při Poradně 

reprodukční imunologie Gyn.-por. kliniky LF UK a FN Plzeň (PRI GPK LF UK a FN 

Plzeň). 

3.1.1.1 Chemikálie 

30% směs akrylamidu (Sigma, USA) 

Tris (hydroxymethyl) aminomethan (Tris, Bio-Rad, USA) 

Dodecylsíran sodný (sodium dodecyl sulphate, SDS, Sigma, USA) 

Persíran amonný (amonnium persulphate, APS, Sigma, USA) 

N, N, N´,N´´- tetramethylendiamid (TEMED, Serva, Německo) 

Směs inhibitorů proteas (Sigma, USA) 
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Kyselina bicinchoninová (BCA, Sigma, USA) 

Tween® 20 (Sigma, USA) 

Konjugát protilátky proti lidským IgG protilátkám značený alkalickou 

fosfatázou (Promega, USA) 

Chromogenní substrát pro alkalickou fosfatázu (Bio-Rad) 

Bromfenolová modř (Sigma, USA) 

Odtučněné sušené mléko (Friesland, ČR) 

Triton X-100 (Sigma, USA) 

Deoxycholát sodný (Sigma, USA) 

Ponceau S (Serva, SRN) 

Tris, Ultra pure (MP Medicals, USA) 

Běžné chemikálie (kyseliny, alkoholy, soli, hydroxidy a jiné) 

3.1.1.2 Přístroje 

Inverzní mikroskop OLYMPUS IX51 (Olympus, Japonsko) 

Analytické váhy (Sartorius, Německo) 

Předvážky (Nagata, Thajsko) 

pH metr (Hach, Německo) 

Centrifuga UNIVERZAL 32R (Hettich, Německo) 

Mikropipety (Labsystems, Finsko) 

Hamiltonova pipeta (Hamilton Bonaduz, Švýcarsko) 

Inkubátor  MCO -18 AIC (Sanyo, Japonsko) 

Magnetická míchadla (Jenway, Velká Británie) 

Třepačka MS1 (IKA, Německo) 

Mini Protean® III systém na SDS-PAGE a western blot (Bio-Rad, USA) 

Powerpack 250 napájecí zdroj (Bio-rad, USA) 

Scanner perfection 4990 Photo J131B (Epson, Rakousko) 

3.1.1.3 Materiál 

Nitrocelulosová membrána 0,45 m (Serva, Německo) 

Chromatografické papíry 3mm Whatman (USA) 

Krevní séra pacientů a zdravých dárců a 
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sperma zdravých dobrovolných dárců. 

 

Ejakulát 

Výchozím materiálem pro tuto studii byly vzorky čerstvého ejakulátu 

zdravých dárců s parametry normospermiogramu. Samoodběr byl proveden 

masturbací po 4 denní sexuální abstinenci. Ejakulát jsme vyšetřili v laboratoři 

reprodukční imunologie konvenčními metodami dle doporučení WHO [4] a dále 

vyloučili přítomnosti ASA přímým MAR testem a okamžitě dále zpracovávali.  

 

Pacientská séra 

K výzkumu používáme hluboce zamražené (-80°C) rezervní objemy 

vyšetřovaných sér pacientů, kteří poskytli tento biologický materiál s informovaným 

souhlasem. Dle databázových záznamů za poslední rok byla vybrána taková, 

která ve Fribergově testu [102] vykazovala spermaglutinační titry alespoň 1:16 a 

více [193]. ASA negativní séra dárců a pacientů byla použita jako negativní 

kontrola. Pro pilotní studii bylo vybráno 50 sér s mužů a žen s pozitivní 

spermaglutinační reakcí se spermiemi zdravých dárců. Dále bylo zařazeno 50 sér 

nevykazující žádné vyšetřované interakce se spermiemi jako negativní kontrola.  

3.1.2 Metody 

3.1.2.1 Swim-up čerstvých spermií 

Backerův roztok – připraven magistraliter, lékárna FN Plzeň 

CaCl2 50%        0,44 g  

KCl         0,2 g  

MgSO4 . 7 H2O       0,1 g  

NaCl         3,4 g  

NaHCO3        1,1 g  

NaH2PO4 . H2O       0,07g  

glukóza 0,5g;  

fenolová červeň 8,3 ml;  

destilovaná, sterilní voda do 500 ml; uchovat při 4°C 
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Nejlepší, vitální spermie jsme z ejakulátu separovali metodou swim-up 

využívající jejich přirozené motility. Ejakulát jsme převrstvili Backerovým roztokem 

v poměru 1:1 temperovaným na 37°C. Samotná separace proběhla v inkubátoru 

při 37°C při tenzi CO2 5% po dobu 30 minut. Po této době jsme supernatant, 

bohatý na živé, motilní spermie odsáli a orientační koncentraci spermií 

zkontrolovali pod inverzním mikroskopem. Takto získaný supernatant jsme 

zamrazili ( - 20°C) k budoucímu použití. 

3.1.2.2 Lyze spermií 

0,01M fosfátový pufr (PBS; Phosphate buffered saline, pH 7,4) 

NaCl 8,0 g 

 KCl 0,2 g 

 Na2HPO4 . 12 H2O 2,9 g 

 KH2PO4 0,24 g 

 Směs inhibitorů proteáz 0,1 ml/100 ml 

Soli rozpustit v 900 ml destilované vody, pH upravit pomocí 2M HCl, objem 

doplnit destilovanou vodou na 1l. Před použitím vždy přidat směs inhibitorů 

proteáz. 

 

Směs 10x koncentrovaných inhibitorů proteáz 

0,5M kyselina ε-aminokapronová    3,28 g 

50 mM EGTA      0,95 g 

0,1M benzamidin      0,78 g 

Soli rozpustit v 40 ml deionizované vody a doplnit do 50 ml. Uchovávat při 4 

°C. Pro použití 10 x ředit. 

 

Lyzovací roztok 1% Triton X-100 

Triton X-100       100 μl 

Deoxycholát sodný       100 μl 

Směs inhibitorů proteáz     10 μl /10 ml 

Objem doplnit destilovanou vodou na 10ml. Roztok uchovávat při 180C. 
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Po rozmražení suspenze spermií v Backerově roztoku jsme mikroskopicky 

stanovili jejich průměrnou koncentraci (3x107/ml). Suspenzi jsme pak rozpipetovali 

po 2ml a centrifugovali (3 minuty při 5000 otáčkách za minutu – rpm (průměr 

rotoru 20cm) a 4°C. Parametry centrifugace jsme volili s ohledem na rozpustnost 

pelety za účelem opakovaného promývání v PBS. Získanou peletu jsme následně 

resuspendovali ve fosfátovém pufru (PBS) s obsahem koktejlu proteázových 

inhibotorů (1:1000) a opět centrifugovali za stejných podmínek. Promývací 

protokol jsme zopakovali celkem 2x. 

 Výslednou promytou peletu jsme resuspendovali v 500μl lyzovacího 

roztoku 1% Triton X-100 a 1% deoxycholátu sodného s inhibitory proteas (1:100). 

Vlastní lyzi spermií jsme následně provedli 4 hodinami stálého kývání na ledu za a 

občasného vortexování. Suspenzi jsme po 4 hodinách centrifugovali po dobu 10 

minut při 10000 rpm a 4°C. Účelem této centrifugace je odstranění maxima 

membránových clusterů, které by na gelu SDS-PAGE vytvářely průběžné stopy 

vertikálního rozmazání – „smeary“. Supernatant jsme pak odebrali ke změření 

výsledné koncentrace bílkovin.  

3.1.2.3 Stanovení koncentrace bílkovin metodou podle 

Bradfordové 

Metoda stanovení koncentrace bílkovin dle Bradfordové se přes její 

jednoduchost ukázala jako nevhodná vzhledem k interferenci s detergenty (SDS, 

Triton X-100. Tato interference se projevuje především precipitací ve zkoumaném 

roztoku a následně měřené absorbance pak imitují vysokou koncentraci bílkovin. 

Tato chyba pak vedla k nesprávnému naředění vzorku pro SDS-PAGE a chabým 

až žádným výsledkům elektroforézy a zbytečnému přehodnocování a 

přenastavování parametrů lyzovacího protokolu.   

3.1.2.4 Stanovení koncentrace bílkovin pomocí kyseliny 

bicinchoninové (BCA) 

Po konzultaci problému s partnerským pracovištěm na VŠCHT  jsme 

přeměřili koncentraci proteinů v lyzátu metodou (za použití) bicinchoninové 

kyseliny.  
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Připravili jsme si směs 4% roztoku síranu měďnatého (4 g síranu 

měďnatého ve 100 ml destilované vody) a BCA v poměru 1:50. Do mikrotitrační 

destičky jsme napipetovali 10 l od každého standardu koncentrační řady BSA o 

koncentracích 0, 31, 62, 125, 250, 500, 1000, 2000 g/ml. Vzorky jsme 

napipetovali po 4 l a přidal ke každému 6 l lyzovacího roztoku. Do všech 

mikrotitračních jamek jsme následně přidali 200 l připravené směsi 4% roztoku 

síranu měďnatého a BCA. Destičku jsme inkubovali 30 min. při 370C. Následně 

jsme změřili absorbanci při vlnové délce 562 nm. Metodou lineární regrese z 

kalibrační křivky jsme pak vypočetli výslednou koncentraci bílkovin ve vzorku 

[194]. Lyzované vzorky jsme uchovávali při teplotě -18°C. 

3.1.2.5 Charakterizace antigenů pomocí elektroforesy v 

přítomnosti SDS (SDS-PAGE) 

K dělení proteinové směsi jsme použili elektroforézu na polyakrylamidovém 

gelu v denaturujících podmínkách SDS [195]. 

 

30% směs akrylamidu 

Akrylamid  14,5 g 

N,N´-methylenbisakrylamid 0,5 g 

Rozpustit akrylamid ve 30 ml destilované vody, pak přidat za stálého 

míchání N,N´-methylenbisakrylamid. Doplnit do 50 ml destilovanou vodou, 

zfiltrovat přes skládaný filtr. Uchovávat v chladu a temnu. 

 

1,5M Tris-HCl, pH 8,8 

1,5M Tris       18,15 g 

Rozpustit v 75 ml destilované vody a pH upravit pomocí 2M HCl. Doplnit do 

100 ml destilovanou vodou. Skladovat v chladu a temnu. 

 

0,5M Tris-HCl, pH 6,8 

0,5M Tris        6,05 g 

Rozpustit v 75 ml destilované vody, a pH upravit pomocí 2M HCl. Doplnit do 

100 ml destilovanou vodou. Skladovat v chladu a temnu. 
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10% roztok dodecylsíranu sodného (SDS) 

SDS         10 g 

Destilovaná H2O       100 ml 

SDS rozpustit v destilované vodě. 

 

10% roztok persíranu amonného (APS) 

APS         0,1 g 

Destilovaná H2O       1 ml 

APS rozpustit v destilované vodě, uchovávat v chladu a temnu. 

 

Vzorkový pufr (protein loading buffer, PLBN) 

0,5M Tris-HCl, pH 6,8     1,2 ml 

Glycerol       1,0 ml 

Destilovaná H2O      4,8 ml 

10% SDS       2,0 ml 

0,1% bromfenolová modř     0,5 ml 

Roztok uchovávat zmražený při -18 C. Ředit se vzorkem 1:1. 

 

Elektrodový pufr (10x koncentrovaný)  

0,25M Tris        30,3 g 

1,9M glycin        144 g 

34mM SDS        10 g 

Rozpustit v 1l destilované vody. Před použitím nutno zředit 10x 

destilovanou vodou. 
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Obrázek 8 – Příprava polyakrylamidového gelu, aplikce vzorku a průběh 
elektroforézy 
 

Mezi skla umístěná do elektroforetické aparatury jsme nalili 5 ml 

separačního gelu. Gel do 30 min. polymeruje pod hladinou destilované vody. Po 

polymeraci gelu a odsátí vody filtračním papírem jsme nanesli zaostřovací gel, do 

kterého jsme vsadili šablonu na nanesení vzorku. Gel polymeruje 15 min (obrázek 

8.). 

K elektroforéze jsme použili systém Mini-Protean® III určený pro 

elektroforetickou separaci a přenos proteinů. SDS-PAGE se provádí jako tzv. 

diskontinuální elektroforéza vzhledem ke dvěma fázím PA gelu a jeho pH. V první 

fázi dochází k zaostřování vzorků do tenké linie (viz. „zaostřovací gel“), ve druhé 

fázi pak k vlastnímu dělení vzorku (viz „separační gel“). Koncentrace 

polyakrylamidu v separačním gelu se obvykle pohybuje v závislosti na velikosti 

dělených proteinů od 8 do 20 %. Nejrovnoměrnějšího rozložení proteinového 

spektra jsme docílili za použití 10% PA gelu. Složení obou gelů viz tabulka 5. 
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Tabulka 5 – Složení 10% separačního gelu a gelu zaostřovacího 

Separační gel 10% Zaostřovací gel 

Složky gelu Objem [ml] Složky gelu Objem [ml] 

Dest. H2O 1,9 Dest. H2O 0,68 

30% směs akrylamidu 1,7 30% směs akrylamidu 0,17 

1,5M Tris (pH 8,8) 1,3 0,5M Tris (pH 6,8) 0,13 

10% SDS 0,05 10% SDS 0,01 

10% APS 0,05 10% APS 0,01 

TEMED 0,002 TEMED 0,001 

 

3.1.2.6 Příprava vzorků 

Vzorek lyzátu spermií jsme smíchali s PLBN (1:1). Denaturaci jsme provedli 

varem na vodní lázni po dobu 3 min. 

3.1.2.7 SDS-PAGE 

Z již polymerovaného gelu jsme vyjmuli dlouhou šablonu pro jeden vzorek, 

gel vložili do elektroforetické aparatury. Aparaturu jsme zaplnili elektrodovým 

pufrem a pod jeho hladinu nanesli Hamiltonovou pipetou vzorek v objemu 100 μl 

podél celého gelu. Do první jamky jsme zároveň nanesli 5 μl proteinového 

molekulového standardu. Elektroforetický systém jsme připojili ke zdroji 

stejnosměrného proudu. Separace proteinů v gelu probíhala zhruba 90 min. při 

konstantním proudu 15 mA/gel. Elektroforézu jsme ukončili, když linie 

bromfenolové modře dosáhla spodního okraje gelu. 

3.1.2.8 Western blot  

Transferový pufr (pH 9,2) 

39 mM glycin     2,9 g 

48 mM Tris     5,8 g 

Methanol     100 ml 

Doplnit do 1 litru destilovanou vodou, pH neupravovat 
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0,02M TBS-T (Tris buffered saline + Tween, pH 8,0) 

0,02M Tris      2,4 g 

0,14M NaCl      8,0 g 

4,5M MgCl2      0,2 g 

0,1% Tween 20     1 ml 

Rozpustit v 900 ml destilované vody, pH upravit pomocí 2M HCl, za stálého 

míchání přidat Tween a doplnit vodou na objem 1 l. 

 

5% roztok odtučněného mléka v TBS-T 

5 g sušeného mléka rozpustit ve 100 ml TBS-T. Naředěním tohoto roztoku 

s TBS-T v poměru 1:1 se získá 5% mléko. 

 

Barvící roztok Ponceau S 

0,1% Ponceau S     0,1 g 

5% kyselina octová     5 ml 

Doplnit objem do 100 ml. 

 

Po ukončení SDS-PAGE jsme gel vyjmuli z elektroforetické aparatury, 

seřízli zaostřovací gel, provedli orientační značku oddělením pravého dolního 

rohu. Gel jsme umístili do transferového pufru. V lázni transferového pufru byla 

namočena i nitrocelulózová membrána velikosti gelu, porézní podložky a filtrační 

papíry Whatman. Do blotovací kazety (barevná orientace: černá deska dolů (-), 

červená deska nahoru (+)) jsme umístili vše tak, aby záporně nabité proteiny 

putovaly ve směru el. gradientu, a to v pořadí: hubka, dva filtrační papíry 

Whatman, gel, nitrocelulózová membrána, dva filtrační papíry Whatman, porézní 

podložka. Kazetu jsme zasunuli do rámu zalitého transferovým pufrem. Western 

blot probíhal při konstantním napětí 100 V, 45 min. při 40C. Teplota byla 

udržována umístěním aparatury na ledu a v chladničce. Transferový pufr 

v aparatuře byl neustále míchán magnetickým míchadlem. 

 Po ukončení western blotu jsme nitrocelulózovou membránu oddělili 

od gelu a odřízli úsek odpovídající molekulovému standardu. Tento úsek jsme 

barvili 15 min. v Ponceau S a následně odbarvili pozadí destilovanou vodou. 
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Zbývající část membrány jsme zamokra rozřezali na pravidelné proužky šíře 5mm. 

Proužky byly syceny 2 hod. v 10% mléku v TBS-T při laboratorní teplotě a za 

neustálého kývání. 

Jako zdroj primárních protilátek jsme použili lidská séra, která byla pro 

účely vlastní imunodetekce naředěna v poměru 1:1000 s 5% roztoku sušeného 

mléka v TBS-T. Bloty jsme poté inkubovali s primárními protilátkymi přes noc při 

4°C. Následovalo promytí 3x10 min. v roztoku TBS-T a po důkladném okapání 

promývacího pufru jsme bloty inkubovali sekundární protilátkou (anti-human IgG 

conjugate značený alkalickou fosfatázou, Promega) v ředění 1:15000 v 5% 

roztoku sušeného mléka v TBS-T po dobu 1h při pokojové teplotě. Bloty jsme opět 

důkladně promyli jako po primární inkubaci. Po aplikaci substrátu pro alkalickou 

fosfatázu došlo ke zbarvení imunokomplexů na nitrocelulózové membráně. 

3.1.3 Výsledky 

Vyvolané proužky nitrocelulózové membrány jsme po vysušení naskenovali 

a veškerou další analýzu jsme prováděli pomocí grafického editoru 

(CorelDRAW11), který poskytl pohodlný způsob odečtu z vhodně nastaveného 

obrázku pomocí vodících linek. Nejprve jsme provedli analýzu blotu 

vysokomolekulární proteinové standardy a blotu lyzátu barvených Ponceau S. 

Rozsah proteinového spektra jsme vyjádřili jako 100% vzdálenosti mezi startem a 

koncem, jednotlivé proteinové skupiny jsme pak odečítali v procentech vzdálenosti 

od konce a vynesli do grafu. Závislost jejich molekulových hmotností vzhledem 

k migraci bohužel nevykazovala lineární, ale logaritmickou závislost, nicméně 

s vysokou mírou shody. Metodou logaritmické regrese z kalibrační křivky jsme 

vypočetli molekulové hmotnosti detekovaných proužků na imunoblotu (na obrázku 

9). 
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Obrázek 9 – Kalibrační křivka molekulových hmotností proteinové standardy a 
rovnice regrese a přesné odečítání pomocí vodících linek na skenu v grafickém 
editoru 

 

 

STD lyzát ASA pozitivní séra lyzát negativní kontroly 

 

Obrázek 10 – Prvotní porovnání detekce ASA pozitivními séry a negativními 
kontrolami 

 

Vypočítané hodnoty molekulových hmotností detekovaných proužků 

(obrázek 10) jsme vynesli do grafů vyjadřujících jejich absolutní četnost (kvantitu). 

Intenzitu každého proužku jsme dále ohodnotili stupni 1 – 3 a vynesli do grafu jako 

jejich kvalitativní vyjádření. Všechny tyto modality jsou vyjádřeny zvlášť pro ASA 

pozitivní séra, tak pro negativní kontroly; v posledním grafu jsou hodnoty 

zobrazeny dohromady pro lepší názornost. 
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Obrázek 10a – Výsledky detekce ASA 
pozitvními séry 

Obrázek 10b – Výsledky detekce séry 
negativních kontrol 

  

 

 

Obrázek 10c – Srovnání výsledků detekce ASA pozitivními séry a séry negativních 
kontrol 

 

Lyzát připravený výše uvedeným způsobem vykazuje silnou reaktivitu 

s krevním sérem zejména v molekulových hmotnostech kolem 111, 105, 99 a dále 

pak 66 a 58 kDa. Tyto reakce však nejsou specifické pro séra typizovaná na 

základě jejich schopnosti shlukovat spermie byť i ve vysokém naředění (titru) 

(obrázek 10a – c). 

3.1.4 Diskuze I. 

Naše původní představa o možnostech detekce spermatozoidálních 

antigenů se ve světle výše prezentovaných výsledků jeví jako hůře naplnitelná, 

než jak jsme čekali. Rozdíly v reaktivitě sér vykazujících vysoké titry 
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spermaglutinujících protilátek a sér negativních na přítomnost spermaglutinujících 

protilátek je minimální až žádný. 

Ačkoliv byl v průběhu zpracování vzorku spermií zohledněn aspekt situace 

in vivo (čerství ejakulát, swim-up spermií, rychlé zamražení, inhibitory proteáz), 

zbývá vyřešit další momenty zpracování tohoto choulostivého vzorku. Není 

vyloučeno, že jsme svědky nespecifických reakcí celé škály protilátek ve třídě G 

(IgG) proti nejrozmanitějším strukturám zcela dezintegrované lidské spermie.  

V dalším pokračování snahy o identifikaci dominantního imunogenu bude 

nutné zaměřit se na extrakční postupy efektivní vůči povrchovým buněčným 

strukturám šetřící zbytek irelevantního buněčného materiálu [196, 197]. Uvážíme-

li, že cytoplazmatická membrána představuje méně než 20% celkového objemu 

lidské spermie [126], máme při celkové lyzi co do činění s 80% balastu, který 

vytváří mohutný šum pozadí včetně možných zkřížených reaktivit s ostatními 

protilátkami použitých sér bez ohledu na ASA pozitivitu. Bude tedy nutné buďto 

oddělit „zrno od plev“, nebo zvolit primárně takový postup, který této kontaminaci 

předejde.  

Další otázkou v rámci hodnocení vztahu antigenu a protilátky je nutně 

problematika typizace tzv. ASA pozitivního séra. V našem experimentu jsme 

vsadili na kritérium schopnosti séra vykazovat spermaglutinace. Ve snaze 

maximalizovat poměrné zastoupení ASA v séru, stanovili jsme cut-off na titry pod 

1:8 ve Fribergově testu. Bohužel ne všechna séra bylo možné typizovat i 

nepřímým MAR testem, proto nám zůstala většinou neznámá třída 

spermaglutinujících imunoglobulínů. Je všeobecně známo, že IgM mají mohutný 

spermaglutinační potenciál. Následná imunodetekce sekundární protilátkou při 

western blotu probíhala pomocí IgG konjugátu, proto nám i mohutně 

spermaglutinující séra nemusela odhalit příslušný antigen. 

V rámci diskuze je možné zmínit otázku zkřížené reaktivity mezi dalšími, 

méně specifickými komponentami a molekulárními fragmenty lidské spermie a 

nedozírnou paletou protilátek získaných během života jedince. Této úvaze 

napomáhá stereotypní protilátková odezva při imunoblotu jdoucí napříč všemi séry 

bez ohledu na dříve stanovenou ASA pozitivitu/negativitu. Tyto vzory nasvědčují 

spíše obecné protilátkové aktivitě vůči nespecifickým antigenům [190]. Někteří 

autoři ve snaze subtrahovat efekt možné imunizace spermiemi používají jako 
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negativní kontroly dětská séra. V porovnání se séry adultními nevykazují tato séra 

takovou reaktivitu s předloženými spermatozoidálními antigeny, což budí dojem 

četnosti specifických rekcí u sér dospělých dárců. Vysvětlení však může být i 

v nízkém stupni dosavadní imunizace dětského organismu a tedy méně časté 

zkřížené reaktivitě s nespecifickými antigeny. 

Poslední, nikoliv však méně důležitou poznámku si zaslouží problematika 

uchování antigenicity, nebo dokonce imunogenicity izolovaného proteinu. Je 

známo, že výsledná funkce proteinu je dána až četnými posttranslačními 

modifikacemi a nezřídka nutností stálé přítomnosti konformujícího chaperonu 

[198]. Od začátku přípravy vzorku pomocí detergentů jako je Triton X-100 a SDS 

po jejich tepelnou denaturaci ve vzorkovém pufru by bylo naivní domnívat se, že 

to, na co příroda vyvinula složité molekuly chaperonů, jako je např. reparující heat 

shock protein Hsp60, napraví příměs renaturujícího metanolu v transferovém pufru 

při western blotu. Je možné smířit se se skutečností, že tak o některé antigeny 

přijdeme, mnohem znepokojivější je však otázka, jestli tak nové antigenní struktury 

nevznikají [199]. 

3.1.5 Závěr I. 

 Touto studií jsme získali četné cenné zkušenosti, které zúročíme v dalších 

výzkumných etapách. Je nutné lépe typizovat séra s ohledem na jejich 

antispermatozoidální aktivitu. Velký důraz budeme klást na modifikace lyzovacího 

protokolu. Budou provedeny srovnávací studie s proměnnými na straně času 

lyzovacího procesu a koncentrace extrakčních činidel, jako je Triton X-100 a 

deoxychlát sodný s ohledem na stav a zachování spermie a výtěžnost 

povrchových proteinů. 
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3.2 Izolace a imunologická identifikace spermaglutinujcích 

protilátek z lidského séra 

Cibulka J, Ulčová-Gallová Z, Balvín M, Bibková K, Mičanová Z.: Isolation 

and immunology identification of spermagglutinating antibodies from human 

serum. Ceska Gynekol. 2009 Jun;74(3):201-8. 

 

Cílem studie bylo stanovit spermaglutinační parametry ASA pozitivních 

lidských sér (Poradna reprodukční imunologie při Gyn.-por. klinice LF UK a FN 

v Plzni) pomocí metod Fribergova testu (též Tray Agglutination Test – TAT), 

nepřímého a přímého smíšeného antiimunoglobulínového testu (i-MAR test) a 

doplňkově i radiální imunodifúzí (RID). 

Čtyři vzorky nejaktivnějších sér (titry 1 : 512 až 1:1024) jsme 

chromatograficky rozdělili, odsolili a jednotlivé frakce zkoncentrovali natolik, že 

byla opět hodnotitelná jejich spermaglutinační aktivita. Izolace a identifikace 

spermaglutinačních ASA tvoří základ pro další experimenty založené na technice 

imunoblotu a pro lepší pochopení interakcí mezi ASA a spermatozoidálními 

antigeny. 

3.2.1 Vybavení 

Veškerý biologický materiál jsme použili na základě informovaného 

souhlasu pacientů a dárců. Uvedenou metodiku kapalinové chromatografie jsem si 

osvojil pod vedením Mgr. Balvína z Ústavu lékařské chemie LF UK v Plzni a dále 

používal v naší laboratoři; spermaglutinační testy jsou rutinně prováděné testy 

v laboratoři reprodukční imunologie při Gyn.-por. klinice FN a LF UK v Plzni. 

3.2.1.1 Chemikálie 

Parafínový olej 

Běžné chemikálie (kyseliny, alkoholy, sole, hydroxidy a další) 
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3.2.1.2 Přístroje 

Inverzní mikroskop OLYMPUS IX51(Olympus, Japonsko) 

Kapalinový chromatograf ÄKTAprime se zapisovačem (Amersham 

Biosciences, GE Healthcare, USA) 

Lyofilizátor () 

Analytické váhy GR – 120 (Sartorius, Německo) 

Předvážky (Nagata, Thajsko) 

pH metr (Hach, Německo) 

Mikropipety (Labsystems, Finsko) 

Inkubátor MCO – 18 AIC (Sanyo, Japonsko) 

Scanner perfection 4990 Photo J131B (Epson, Rakousko) 

3.2.1.3 Materiál 

SpermMar latexové částice (FertiPro, Belgie) 

Souprava pro MAR test s beranními erytrocyty 

Kolona dextranového gelu Superdex 200 HR 10/30 (Amersham 

Biosciences, GE Healthcare, USA)  

Odsolovací kolonka Sephadex mini colones (Sigma-Aldrich, USA) 

Gely pro radiální imunodifúzi (Immunotech, Francie) 

Krevní séra pacientů a zdravých dárců a 

sperma zdravých dobrovolných dárců (Gynekologicko-porodnická klinika 

FN Plzeň, Poradna reprodukční imunologie) 

 

Ejakulát 

Výchozím materiálem pro tuto studii byly vzorky čerstvého ejakulátu 

zdravých dárců s parametry normospermiogramu. Samoodběr byl proveden 

masturbací po 4 denní sexuální abstinenci. Ejakulát byl vyšetřen v laboratoři 

reprodukční imunologie konvenčními metodami dle doporučení WHO [4] a dále k 

vyloučení přítomnosti ASA přímým MAR testem a okamžitě dále zpracován.  

 

Pacientská séra 
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K této studii jsme použili hluboce zamražené (-80°C) rezervní objemy 

nejaktivnějších sér (titry 1 : 512 až 1:1024 dle Fribergova testu [102]) a dále je 

otypizovali nepřímým MAR testem na přítomnost tříd ASA v IgG a IgM 

3.2.2 Metody 

3.2.2.1 Swim-up čerstvých spermií viz 3.1.2.1 

Získaný supernatant bohatý na motilní spermie jsme použili k dalším 

imunologickým testům, jako je Fibergův a iMAR test.  

3.2.2.2 Fribergův test – tray agglutination test 

Fribergův test patří k základním a dnes již klasickým reprodukčně-

imunologickým vyšetřením. Od dob publikování jeho autorem [102] nedoznal 

významnějších změn a případné modifikace jsou odrazem individuality toho 

kterého pracoviště. Tento test poskytuje informaci o přítomnosti 

spermaglutinujících protilátek ve vyšetřovaných, typech spermaglutinací a titru 

spermaglutinující protilátky. Neříká ovšem nic o třídách těchto protilátek. 

Pracovní postup (dle Řízené dokumentace FN Plzeň) 

1.  Do stojánku seřadíme „pozitivní kontrolu“ a vzorky séra (partnerka –  

partner), ke každému připravte 5 UH zkumavek. 

2. Naředíme kontrolu a séra pacientů Backerovým roztokem 

geometrickou řadou 1:2, 1:4, 1:8, 1:16, 1:32  

3. Ředění:  

do každé zkumavky pipetujeme 50 μl Backer roztoku 

do první zkumavky pipetujeme 50 μl homogenního séra a promícháme  

do další zkumavky přeneseme 50 μl promíchaného vzorku a tímto 

pokračujeme v ředění do poslední zkumavky 

4. Do speciální mikrotitrační destičky pipetujeme 5 μl naředěného 

vzorku dle geometrické řady. 

5. Přidáme 1 μl promytých spermií po swim-upu. 

6.  Každou jamku převrstvíme 20 μl parafínu. 

7. Inkubujeme 2 hod. (± 5 min) při laboratorní teplotě (20 – 28 °C). 
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8. Odečítáme protilátkovou aktivitu pod inverzním mikroskopem. 

Titr 1:16. je považován za hraniční, 1:32 a více za pozitivní nález. TAT test 

je považován za screeningový test. 

3.2.2.3 Smíšený antiimunoglobulínový test – MAR test 

přímý a nepřímý 

Na rozdíl od Fribergova spermaglutinačního testu je MAR test schopen 

odhalit přítomnost i nespermaglutinujcích protilátek a to nejen přímo na spermiích 

(přímý MAR test), tak i ve vyšetřovaných tělních tekutinách a sekretech (nepřímý 

MAR test za použití spermií zdravých dárců jako sond). Klasický MAR test 

využíval beraní erytrocyty s navázanými protilátkami v příslušné třídě a 

příslušného antiimunoglobulínu, který případně zajistí vazbu spermií na 

imunočástici. Moderní komerční kity nabízejí latexové částice přímo potažené 

monospecifickou protilátkou proti uvažovanému imunoglobulínu. 

Příprava k činnosti (upraveno dle Řízené dokumentace FN Plzeň a 

manuálu výrobce SpermMar latexových částic FertiPro N.V., Belgie) 

1. SpermMar latexové částice před použitím důkladně protřepeme. 

2. Připravíme Petriho misky s navlhčeným kouskem filtračního papíru. 

3. Vyšetřovaný vzorek séra rozředíme 1:4 (Backerovým roztokem) a 

denaturujeme při 56°C po dobu 30 minut. 

4. Spermie ze swim-up v koncentraci 20x106 na ml inkubujeme 

v poměru 1:1 s inaktivovaným naředěným sérem v uzavřených zkumavkách 60 

min (± 5 min) při 37 °C v inkubátoru. 

Na podložní mikroskopické sklíčko naneseme: 

5. 10 μl inkubovaného vzorku 

6. 10 μl SpermMar latexových částic 

7. Hranou krycího sklíčka 5x promícháme vzorek s latexovými 

částicemi. 

8. Na vzorek položíme krycí sklíčko a pozorujeme světelným 

mikroskopem při zvětšení 400-600x. Použití fázového kontrastu nebo pozorování 

v temném poli odečítaní výsledků na sklíčku usnadní. 

9. Připravený preparát uložíme do Petriho misky s navlhčeným 

kouskem filtračního papíru. 
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10. Výsledky odečítáme po 2- 3 min. Pozorujeme latexové částice 

navázané na motilní spermie. Spočítáme 100 spermií, abychom stanovili procento 

reaktivních spermií. Odečítáme znovu po 10 min (± 5 min). 

Referenční a varovná rozmezí: 

Nepřítomnost protilátek – volně pohyblivé spermie bez navázaných 

latexových částic. Nepravděpodobná imunologická neplodnost: 10-39 % motilních 

spermií navázáno na částice latexu. Vysoce pravděpodobná imunologická 

neplodnost: 40 % a více motilních spermií navázáno na latexové částice – viz 

Návod výrobce diagnostického setu. Výsledky jsou hodnoceny kvalitativně. 

3.2.2.4 Gelová permeační chromatografie 

Příprava elučního pufru  

Na3PO4   50 mM   8,2g 

NaCl     15 mM   0,88g 

NaN3         0,02 % 

Soli rozpustit v 900 ml destilované vody, pH upravit na 7 pomocí 2M HCl, 

objem doplnit destilovanou vodou na 1l.  

 

 

Obrázek 11 – Chromatogram krevního séra: pořadí frakcí stoupá s klesající 
molekulovou hmotností, jak vyplývá z principu interakce různě velkých molekul 
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složek séra s dextranovými částicemi gelu 
 

Gelová permeační chromatografie je založena na rozdílně dostupném 

objemu na koloně pro různě velké molekuly. Dělení látek tedy probíhá podle 

velikosti a tvaru molekul. Pro zjednodušení nebudeme brát zřetel na tvar molekul a 

budeme vycházet z obecného principu, že retenční čas je pro velké molekuly 

kratší, než pro molekuly malé. Stacionární fáze je tvořena náplní kolony 

dextranovým gelem Superdex 200 (HR 10/30), mobilní fází je volná část elučního 

pufru. 

Pro optimální zatížení kolny jsme rozmražené sérum naředili fyziologickým 

roztokem v poměru 1:3 a případné precipitáty odstranili centrifugací (10 min. 2000 

rpm). Naředěné vzorky o objemu 100µl jsme sériově nanášeli na kolonu 

chromatografu. Při rychlosti průtoku 0,5ml za minutu jsme sbírali 1ml frakce a to 

v několika sériích pro každý vzorek séra. Koncentraci proteinu v eluátu jsme 

kontinuálně sledovali spektrofotometrem při 280nm a automaticky zaznamenávali 

v čase na posuvný papír zapisovače. Z principu gelové vylučovací chromatografie 

nutně došlo k velkému naředění získaných sérových frakcí, vzorky jsme proto 

zkoncentrovali tak, abychom pak získali pokud možno původní protilátkovou 

aktivitu. Zakoncentrování vzorků jsme dosáhli vakuovým vymrazováním – 

lyofilizací a následným rozpuštěním lyofilizátu původním objemem fyziologického 

roztoku. Vzorky jsme před samotnou lyofilizací odsolili na odsolovací koloně 

(Sephadex mini colones ), čímž byly zbaveny solí a toxického konzervantu 

chromatografické kolony (NaN3). Odsolovací kolonka pracuje na stejném principu, 

jako kolona chromatografická, jen denzita gelových pórů je vyšší, čímž dochází 

k účinnějšímu vychytávání solí a malých molekul NaN3. 

Vzhledem k náročnosti takového zpracování vzorků jsme takto ošetřili jen 

relevantní chromatografické frakce, kde jsme mohli očekávat přítomnost 

imunoglobulínů, tedy frakce 2 – 10. Jednotlivé frakce jsme následně podrobili 

vyšetření výše zmíněným Fribergovým, testem a orientačně radiální imunodifúzí. 
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3.2.2.5 Radiální imunodifúze 

 

 

Obrázek 12 – Agarová destička nasycená anti-Ig pro radiální imunodifúzi (sken 
obalu výrobku – Immunotech, Francie) 
 

Tuto metodu jsme zařadili jako duplicitní stupeň kontroly. Na komerčních 

gelech (Immunotech) nasycených anti IgM a gelech s anti IgG jsme v okolí jamek 

pozorovali vznik precipitačních prstenců, jejichž průměr odpovídá koncentraci 

vyšetřovaných protilátek a sice jak u plných sér, tak u jednotlivých 

chromatografických frakcí (obrázek 12). Vzhledem k tomu, že tato metoda 

nedokáže odlišit ASA od jiných imunoglobulínů, byla RID pouze orientační 

zkouškou na přítomnost IgG a IgM ve vyšetřovaných chromatografických frakcích. 
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3.2.3 Výsledky 

Chromatografickým rozdělením jednotlivých ASA pozitivních sér jsme u 

každého séra získali celkem 20 frakcí, z toho 10 frakcí prokazatelně obsahujících 

sérové proteiny v závislosti na jejich molekulových hmotnostech. Fribergovým 

testem zjištěnou spermaglutinační aktivitu jsme vynesli do tabulek 6 a-c až 9 a-c. 

Výsledky RID jsou pouze orientační vzhledem k nespecifičnosti testu. 

Ukazují pouze na koncentraci imunoglobulínů dané třídy ve frakcích a v plném 

séru, nikoliv na jejich ASA aktivitu. Pomocí radiální imunodifúze  jsme ověřili, že 

hladiny celkového sérového IgG a IgM nejsou nijak znatelně ovlivněny přítomností 

spermaglutinujících ani ostatních ASA ve srovnání s ASA neaktivní kontrolou (viz 

kalibrace), přesto že se jedná o pacienty s klinicky signifikantními titry ASA. 
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Sérum SZ (titr 1:512)  

vykazuje jednoznačné spermaglutinace ve frakci č. 3, méně pak č. 4. Jedná 

se o frakce časně vylučované obsahující proteiny o vysokých molekulových 

hmotnostech svědčících spíše pro IgM (971 kDa).  

 

Tabulka 6a – Reaktivita (spermaglutinace) jednotlivých chromatografických frakcích 
a původního séra ve Fribergově testu – 2 dárci spermatu; ++ silná a (+) slabá 

pozitivita; – negativita 

SZ♀ 
titr ASA 
1:512 

 
číslo chromatografické frakce 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 sérum 

Friberg1 - ++ (+) - - - - - (+) ++ 

Friberg2 - ++ (+) - - - - - (+) ++ 
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Naproti tomu nepřímý MAR test plného séra vychází pozitivní spíše v IgG při slabé 

pozitivitě v IgM. 

 

 
 

Tabulka 6c – Porovnání výsledků radiální imunodifúze s Fribergovým testem pro 
jednotlivé frakce; hodnoty jsou v milimetrech průměru kruhové imunoprecipitace 

odečítané z gelu. ++ silná a (+) slabá pozitivita; – negativita, fs – plné sérum; 
kalibrace ASA negativním sérem 

SZ♀ 
číslo chromatografické frakce 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 fs 

Friberg1 - ++ (+) - - - - - (+) ++ 

Friberg2 - ++ (+) - - - - - (+) ++ 

RID IgG kalibrace 
[mm] 

6,5 7,5 9 13,4 21 21 21 21 22 28 
10% 
2,3 

60% 
6,5 

100% 
9,5 

RID IgM kalibrace 
[mm] 

12 - - - 12 10 - - - 17 
10% 
1,5 

60%  
7 

100% 
10 

 
  

Tabulka 6b – Výsledky iMAR testu plného séra; porovnání několika kitů (komerční, 
latexové částice, a „domácí“ kit se senzibilizovanými beraními erytrocyty. 3 dárci 

spermatu, ++ silná a (+) slabá pozitivita; – negativita 

SZ♀ 
anti IgG 

commerc.1 
anti IgG 

commerc.2 
anti IgG 

home-made 
anti IgM 

home-made 

iMAR1 - (+) ++ - 

iMAR2 - (+) - - 

iMAR3 - - (+) + 
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Sérum ZA (titr 1:512)  

vykazuje jednoznačné spermaglutinace ve frakci č. 4 (IgM), nepřímý MAR 

test naproti tomu jasně vychází pozitivně pro IgG. 

 

Tabulka 7a – Reaktivita (spermaglutinace) jednotlivých chromatografických frakcích 
a původního séra ve Fribergově testu – 2 dárci spermatu; ++ silná a (+) slabá 

pozitivita; – negativita 

ZA♂ 
titr ASA 
1:512 

 
číslo chromatografické frakce 

2 3 4 5 6    7 8 9 10 sérum 

Friberg1 - - ++ - - - - - - ++ 

Friberg2 - (+) ++ - - - - (+) (+) ++ 
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Tabulka 7c – Porovnání výsledků radiální imunodifúze s Fribergovým testem pro 
jednotlivé frakce; hodnoty jsou v milimetrech průměru kruhové imunoprecipitace 

odečítané z gelu. ++ silná a (+) slabá pozitivita; – negativita, fs – plné sérum; 
kalibrace ASA negativním sérem 

ZA♂ 
číslo chromatografické frakce 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 fs 

Friberg1 - - ++ - - - - - - ++ 

Friberg2 - (+) ++ - - - - (+) (+) ++ 

RID IgG kalibrace 
[mm] 

- - 9 12,2 - >27 >27 >25 21 29 
10% 
2,3 

60% 
6,5 

100% 
9,5 

RID IgM kalibrace 
[mm] 

- - - - - - 8 - - 16 
10% 
1,5 

60% 
7 

100% 
10 

 
  

Tabulka 7b – Výsledky iMAR testu plného séra; porovnání několika kitů (komerční, 
latexové částice, a „domácí“ kit se senzibilizovanými beraními erytrocyty. 3 dárci 

spermatu, ++ silná a (+) slabá pozitivita; – negativita 

ZA♂ 
anti IgG 

commerc.1 
anti IgG 

commerc.2 
anti IgG 

home-made 
anti IgM 

home-made 

iMAR1 - (+) + - 

iMAR2 - - - + 

iMAR3 - ++ - - 
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Sérum HU (titr 1:512)  

vykazuje jednoznačné spermaglutinace ve frakcích č.6-8 (odpovídá 

molekulové váze IgG),  iMAR test je pozitivní v IgG. 

 

Tabulka 8a – Reaktivita (spermaglutinace) jednotlivých chromatografických frakcích 
a původního séra ve Fribergově testu – 2 dárci spermatu; ++ silná a (+) slabá 

pozitivita; – negativita 

HU♂ 
titr ASA 
1:512 

 
číslo chromatografické frakce 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 sérum 

Friberg1 - - - - + ++ + - - ++ 

Friberg2 - - - - + ++ + - - ++ 

 
 

  



 95 

 

 
 

Tabulka 8c – Porovnání výsledků radiální imunodifúze s Fribergovým testem pro 
jednotlivé frakce; hodnoty jsou v milimetrech průměru kruhové imunoprecipitace 

odečítané z gelu. ++ silná a (+) slabá pozitivita; – negativita, fs – plné sérum; 
kalibrace ASA negativním sérem 

HU♂ 
číslo chromatografické frakce 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 fs 

Friberg1 - - - - + ++ + - - ++ 

Friberg2 - - - - + ++ + - - ++ 

RID IgG kalibrace 
[mm] 

- - - - 21 28 17 25 23 28 
10% 
2,3 

60% 
6,5 

100% 
9,5 

RID IgM kalibrace 
[mm] 

- 12 - 10 - - - - - 16 
10% 
1,5 

60%  
7 

100% 
10 

 
  

Tabulka 8b – Výsledky iMAR testu plného séra; porovnání několika kitů (komerční, 
latexové částice, a „domácí“ kit se senzibilizovanými beraními erytrocyty. 3 dárci 

spermatu, ++ silná a (+) slabá pozitivita; – negativita 

HU♂ 
anti IgG 

commerc.1 
anti IgG 

commerc.2 
anti IgG 

home-made 
anti IgM 

home-made 

iMAR1 - (+) - - 

iMAR2 + + ++ - 

iMAR3 - (+) (+) (+) 
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Sérum PI (titr 1:1024)  

vykazuje silné spermaglutinace ve frakci č. 4 (odpovídá molekulové váze 

IgM), iMAR test je pozitivní v IgM, méně pak v IgG. 

 

Tabulka 9a – Reaktivita (spermaglutinace) jednotlivých chromatografických frakcích 
a původního séra ve Fribergově testu – 2 dárci spermatu; ++ silná a (+) slabá 

pozitivita; – negativita 

PI♀ 
titr ASA 
1:1024 

 
číslo chromatografické frakce 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 sérum 

Friberg1 - (+) + - - - - - - + 

Friberg2 - (+) + - - - - - - + 
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Tabulka 9c – Porovnání výsledků radiální imunodifúze s Fribergovým testem pro 
jednotlivé frakce; hodnoty jsou v milimetrech průměru kruhové imunoprecipitace 

odečítané z gelu. ++ silná a (+) slabá pozitivita; – negativita, fs – plné sérum; 
kalibrace ASA negativním sérem 

PI♀ 
číslo chromatografické frakce 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 fs 

Friberg1 - (+) + - - - - - - + 

Friberg2 - (+) + - - - - - - + 

RID IgG kalibrace 
[mm] 

- - 9 8 12 18 - - 21 22 
10% 
2,3 

60% 
6,5 

100% 
9,5 

RID IgM kalibrace 
[mm] 

- 8 12 - - 10 - - - 20 
10% 
1,5 

60%  
7 

100% 
10 

  

Tabulka 9b – Výsledky iMAR testu plného séra; porovnání několika kitů (komerční, 
latexové částice, a „domácí“ kit se senzibilizovanými beraními erytrocyty. 3 dárci 

spermatu, ++ silná a (+) slabá pozitivita; – negativita 

PI♀ 
anti IgG 

commerc.1 
anti IgG 

commerc.2 
anti IgG 

home-made 
anti IgM 

home-made 

iMAR1 (+) - + - 

iMAR2 - (+) (+) ++ 

iMAR3 (+) (+) + - 
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3.2.4 Diskuze II. 

V této studii jsme podrobně imunologicky charakterizovali a úspěšně 

izolovali sérové frakce bohaté na spermaglutinační protilátky mimořádně vysokých 

titrů u našich pacientů z Poradny reprodukční imunologie.  

Dělení pomocí gelové vylučovací chromatografie je účinnou metodou 

separace směsi proteinů a jeví se jako dobře použitelná i pro potřeby dělení 

proteinů sérových, tedy i imunoglobulínů charakteru ASA. Musíme však počítat 

s primárním naředěním vzorku (až 1:3), aby nedošlo k přetížení kolony a zkreslení 

výsledků. Další naředění (elučním pufrem) pak souvisí se samotnou frakcionací. 

Je nasnadě, že opětovná rekoncentrace je nutná, stejně tak jako dostatečný 

objem odpovídajících frakcí (sériové zpracování každého vzorku séra – v našem 

případě 5x). Následná lyofilizace ovšem způsobí i zkoncentrování solí elučního 

pufru včetně konzervantů a biologický pokus je pak nehodnotitelný pro okamžitý 

spermicidní efekt. Odsolením vzorků dochází k jejich dalšímu naředění. Použití 

rekoncentrovaných frakcí u Fribergova testu je proto nutné hodnotit s ohledem na 

tyto skutečnosti. Výpadek aktivity v IgG u vzorku SZ (tabulka 6c) a ZA (tabulka 7c) 

nebude nejspíš důsledkem nedostatečné koncentrace v příslušných frakcích, což 

vyvrací vydatné imunoprecipitace v RID (tabulky 6c, 7c, 8c, 9c); aktivita ve 

frakcích 3 a 4 naproti tomu potvrzuje známý mohutný spermaglutinační potenciál 

IgM. 

Shoda výsledků TAT plného a frakcionovaného séra pacientů HU a PI je 

podepřena vysokými titry spermaglutinujících ASA (HU 1:512 tabulka 8a a PI 

1:1024 tabulka 9a). 

V úvodu jsme zmínili, že gelová permeační chromatografie nedělí jen podle 

velikosti, ale i podle tvaru molekul. Je otázkou, jak se na dextranové koloně 

zachová rozvětvený pentamer imunoglobulínu M. Pro to, že jeho eluce nemusí 

probíhat ideálně jen podle kritéria velikosti molekuly, hovoří skutečnost, že 

pozitivní imunoprecipitace při radiální imunodifúzi  (RID) ve třídě IgM byly patrné 

až do frakce 8 a někdy i velmi zřetelně (ZA, SZ, PI – tabulky 6c, 7c, 9c) 

Pomocí RID jsme zjistili, že hladiny celkového sérového IgG a IgM jsou 

oproti ASA negativní kontrole takřka dvojnásobné, bylo by však příliš smělé tvrdit, 
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že je to důsledek vysokých titrů ASA a pro další podporu tohoto nálezu bude nutné 

použít většího množství ASA negativních kontrol. 

Na průřezu výsledků výše uvedených pokusů u sér vybraných jen na 

základě titru jejich spermaglutinačních protilátek je možné uvažovat o různých 

stádiích imunizace lidského organismu proti spermatozoidálním antigenům. 

Imunoglobulíny třídy IgM jsou protilátkami časné imunitní odezvy svědčící též pro 

permanentní expozici a ve třídě IgG nacházené titry dokazující anamnestickou, 

tedy paměťovou imunizaci.  

Ačkoliv mnoho dřívějších studií  [22, 52, 78, 79, 81], poukazuje na 

spermaglutinační aktivitu zejména lokálně produkovaných slizničních IgA, nelze na 

plazmatické imunoglobulíny (zejména IgG) vzhledem k jejich prokázané 

přítomnosti v transudátech zapomínat [68, 72, 105]. Plazmatické ASA mají 

z klinického hlediska především diagnostickou hodnotu markerů intenzity a 

časového charakteru imunizace spermatozoidálními antigeny. Další terapeutické 

postupy se pak odvíjejí od těchto zjištění a vlastní léčba pak může být relevantní 

odpovědí na právě probíhající zánětlivou afekci s tvorbou protilátek akutní fáze, 

nebo podpůrnou terapií sledující útlum produkce protilátek anamnestických [1].  

Při sledování těchto sérových protilátkových aktivit lze screeningovými testy 

určit pouze jejich spermaglutinační, popřípadě cytotoxickou aktivitu. Jsou-li však 

protilátky jiného účinku, prostým screeningem (Friberg) je neodhalíme. Proto jsou 

na místě specifičtější vyšetření spermaglutinačních protilátek a jejich klasifikace 

pomocí nepřímého MAR-testu, nepřímých immunobead testů [100, 121, 200], 

popřípadě náročnější dvoufázové imunofluorescence s detekcí protilátek na 

povrchu spermií. 

3.2.5 Závěr II. 

Pomocí vyšetřovaných imunoglobulínů třídy IgG a IgM jsme u čtyř 

vybraných sér zdokumentovali možná stádia imunizace od právě probíhajícího 

s jednoznačnou a výraznou aktivitou IgM, přes přechodné/chronické (IgG a IgM), 

až po stádium anamnestických titrů IgG. Tato zjištění nám mohou pomoci nejen 

při volbě adekvátního terapeutického přístupu, ale vedou nás k úvahám o 

významu spermaglutinačním potenciálu ASA pozitivního séra. Pokud vybereme 
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sérum jen na základě vysokého spermaglutinačního titru, může se stát, že je tento 

titr dán aktivitou IgM. Následná detekce těchto spermaglutinujících protilátek 

pomocí anti-IgG pak pochopitelně nemusí korelovat s tímto vstupním parametrem. 

Vylučovací kapalinová chromatografie je účinnou metodou separace 

komponent např. lidského séra podle kritérií molekulových hmotností. Aspekt tvaru 

molekul vnáší bohužel do procesu separace proměnné, které nejsme schopni 

zohlednit. Dosáhli jsme rámcového oddělení imunoglobulinových frakcí, nicméně 

tímto „neafinitním“ způsobem nelze na superdexové koloně přímo ASA izolovat. 

Možným přínosem této metody je pro budoucnost možnost oddělení třídy IgM od 

ostatních třít imunoglobulínů vzhledem k obrovskému rozdílu molekulových 

hmotností. Ovšem v případě dostatku různých spermaglutinačních sér lépe 

poslouží selekce potenciálních detekčních sér pomocí nepřímého MAR testu 

mnohem lépe.   

Přítomnost ASA neovlivňuje chromatografické spektrum sérových proteinů. 

Tato skutečnost nás sice nijak nepřekvapuje, ale opět vede k uvědomění si toho, 

s jak nepatrnou skupinou imunoglobulínů oproti všem ostatním v séru 

zastoupených se potýkáme. 
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3.3 Příprava panelu směsných antigenů lidské spermie pro 

immunoblotting – imunofluorescenční studie 

Cibulka, J., and Ulčová-Gallová, Z. (2008). Preparation of mixed antigens of 

human spermatozoa for immunoblotting-immunofluorescent study. Abstr. book 

XIVth Symposium of Czech Reproductive Immunologists with International 

Participation, Zdar nad Sazavou, 37. 

 

Z předchozích studií je patrné, že na obou stranách rovnice vyjadřující 

vztah spermatozoidálního antigenu a odpovídající ASA jsou četné proměnné 

hodné co možná nejpřesnějšího vyjádření. K detekci spermatozoidálních antigenů 

potřebujeme mnohem specifičtější údaje o detekčních sérech než dosavadní 

parametr „poruchy plodnosti“. Ukazuje se, že i séra se spermaglutinační titry 

hraniční klinické signifikance mohou vést k nejednoznačným výsledkům při 

imunoblotu. Požadujeme pokud možno monotypické ASA pozitivní sérum v těch 

nejjednoznačnějších výsledcích nepřímého MAR testu. Dokonce se nabízí 

duplicitní techniky, jak tato séra ještě více specifikovat (viz dále v této práci).  

 Situace na straně spermatozoidálních antigenů je ve své variabilitě 

mnohem nepřehlednější. Jakákoliv modalita v extrakčním postupu může zcela 

zásadně změnit výsledné proteinové spektrum jak kvantitativně, tak kvalitativně a 

výsledky imunoblotu se pak mohou stát obtížně interpretovatelné až zavádějící. 

Chceme-li se proto zbavit balastu v našich lyzátech a potlačit tak šum pozadí na 

minimum, měli bychom se ve svých úvahách i vlastních extrakčních postupech 

maximálně soustředit především na povrchové spermatozoidální antigenní 

struktury. Příprava spermií k vlastní lyzi pak musí maximálně reflektovat 

přirozenou, in vivo situaci od samého začátku např. v rámci prevence předčasné 

akrozomální reakce s uvolněním akrozomálních proteáz.  

Používáme proto šetrně promyté, vitální spermie získané z čerstvého, 

plného ejakulátu metodou swim-up do Backerova roztoku. K přiblížení se 

podmínkám in vivo jsme vypracovali metodiku eliminující maximum vlivů vedoucím 

k nešetrné destrukci spermií a jejich antigenních struktur. Vzorky zpracováváme 

okamžitě pod neustálou mikroskopickou kontrolou vitálních projevů spermií. 

Proces promývání i solubilizace jsme sledovali v čase fluorescenčním 
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mikroskopem pomocí monoklonálních, fluoresceinem značených protilátek (HS-8, 

HS-14 a HS-36) se specifitou vůči akrozomálním proteinům. K solubilizačně-

extrakčnímu postupu jsme použili pufrovaný 0,5% a 0,25% Triton X -100 spolu 

s 1% deoxycholátem sodným (0,01M NaH2PO4, 0,01M Na2HPO4, 0,15M NaCl, 

1%Triton X-100, 1% deoxycholát sodný, inhibitory proteáz). Lyzi spermií jsme 

zastavovali padesátinásobným naředěním v PBS v časových intervalech 0, 0,5, 1, 

2 a 4 minuty a okamžitou centrifugací s opětovným promytím. Následovala 

inkubace se značenými protilátkami a odečítání fluorescence, coby známky 

zachování značených komponent.  

Signál akrozomu tak vyhasíná u 0,5% pufru již po 1 minutě, u 0,25% do 2 

minut. Ačkoliv nepatří akrozomální proteiny mezi povrchové antigeny spermií, 

posloužily nám k včasné detekci destrukce mužské pohlavní buňky v procesu 

uvolňování jejích povrchových struktur do lyzovacího pufru. Získali jsme tak 

informace, díky kterým můžeme předejít uvolňování intracelulárních proteinů a 

vyhnout se tak potenciálním zkříženým reakcím zvyšujícím šum při další 

imunodetekci (imunoblot). Předpokládáme, že racionální zkrácení lyze povede 

k uchování většího množství i těch nejchoulostivějších (konformačních) antigenů, 

a přispěje k ozmanitosti proteinového spektra. Nižší výtěžnost celkového proteinu 

je přijatelnou cenou za takto získanou kvalitu.  

3.3.1 Vybavení 

Veškerý biologický materiál jsme použili na základě informovaného 

souhlasu pacientů a dárců. Uvedená metoda imunofluorescenční detekce 

intraakrozomálních proteinů patří k rutinním vyšetřovacím postupům v laboratoři 

reprodukční imunologie při Poradně reprodukční imunologie GPK FN a LF UK 

Plzeň. 

3.3.1.1 Chemikálie 

30% směs akrylamidu (Sigma, USA) 

Tris (hydroxymethyl) aminomethan (Tris, Bio-Rad, USA) 

Dodecylsíran sodný (sodium dodecyl sulphate, SDS, Sigma, USA) 

Persíran amonný (amonnium persulphate, APS, Sigma, USA) 
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N,N,N´,N´´- tetramethylendiamid (TEMED, Serva, Německo) 

Triton X-100 (Sigma, USA) 

Deoxycholát sodný (Sigma, USA) 

Směs inhibitorů proteas (Sigma, USA) 

Vectashield – (Baria, Česká republika) 

Aceton – příprava magistraliter – lekárna FN Plzeň 

Coomassie Brilliant Blue R, (BioRad, USA)  

Běžné chemikálie (kyseliny, alkoholy, soli, hydroxidy a další) 

3.3.1.2 Přístroje 

Fluorescenční mikroskop Olympus BX 41 (Olympus, Japonsko) 

Inkubátor  MCO  – 18 AIC (Sanyo, Japonsko) 

kalibrované pipety (Labsystems, Finsko) 

Třepačka MS1 (IKA, Německo) 

Mini Protean® III systém na SDS-PAGE a western blot (Bio-Rad, USA) 

Powerpack 250 napájecí zdroj (Bio-rad, USA) 

3.3.1.3 Materiál 

Monoklonální protilátky HS-8 a HS-36 (Exbio, Česká republika) 

Sekundární protilátka anti-mouse IgM –  FITC – (Sigma, USA) 

Sterilní kontejnery 

Teflonová podložní skla 

Krycí skla 

Vlhká komůrka 

Buničina 

Sperma zdravých dobrovolných dárců (PRI GPK FN a LF UK Plzeň) 

Výchozím materiálem pro tuto studii byly vzorky čerstvého ejakulátu 

zdravých dárců s parametry normospermiogramu. Samoodběr byl proveden 

masturbací po 4 denní sexuální abstinenci. Ejakulát byl vyšetřen v laboratoři 

reprodukční imunologie konvenčními metodami dle doporučení WHO [4] a dále k 

vyloučení přítomnosti ASA přímým MAR testem a okamžitě dále zpracován.  
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3.3.2 Metody 

3.3.2.1 Swim-up čerstvých spermií viz 3.1.2.1 

3.3.2.2 Lyze spermií viz 3.1.2.2 

0,01M fosfátový pufr (PBS; Phosphate buffered saline, pH 7,4) viz 3.1.2.2 

Směs 10x koncentrovaných inhibitorů proteáz viz 3.1.2.2 

Lyzovací roztok 1% Triton X-100 s 1% deoxycholátem sodným viz 3.1.2.2 

 

Vitální spermie jsme z ejakulátu separovali metodou swim-up využívající 

jejich přirozené motility. Ejakulát jsme za tímto účelem převrstvili Backerovým 

roztokem v poměru 1:1 temperovaným na 37°C a samotná separace probíhá 

v inkubátoru při 37°C při tenzi CO2 5% po dobu 30 minut. Po této době jsme 

supernatant, bohatý na živé, motilní spermie odsáli a zkontrolovali pod inverzním 

mikroskopem k ověření stavu a orientačního množství spermií (v našem případě 

30mil./ml).  

Suspenzi spermií jsme pipetovali po 2ml a centrifugovali po dobu 5 minut 

při 3500 otáčkách za minutu – rpm (průměr rotoru 20cm) a 4°C. Parametry 

centrifugace jsme volili s ohledem na rozpustnost pelety za účelem opakovaného 

promývání v PBS. Získanou peletu jsme následně resuspendovali v chlazeném 

fosfátovém pufru (1ml PBS, 4°C, vortex) s obsahem koktejlu proteázových 

inhibitorů (1:1000) a opět centrifugovali za stejných podmínek. Promývací protokol 

jsme provedli celkem 3x.  

Jednu peletu jsme podrobili demonstrační lyzi po dobu 4 hodin. Tento lyzát 

jsme zpracovali samostatně různě dlouhými a různě intenzivními centrifugacemi a 

analyzovali pomocí SDS-PAGE – viz výsledky.  

Z každé promývací fáze jsme odebrali vzorky spermií 

k imunofluorescenčnímu značení akrozomu k posouzení jeho ev. poškození.  

 Výslednou promytou peletu jsme resuspendovali:  

1. v 500μl PBS a 500μl lyzovacího roztoku 1% Triton X-100 a 1% 

deoxycholátu sodného s inhibitory proteáz (1:100), čímž jsme docílil 

naředění na 50% původní koncentrace. 
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2. v 750μl PBS a 250μl lyzovacího roztoku 1% Triton X-100 a 1% 

deoxycholátu sodného s inhibitory proteáz (1:100), čímž jsme docílili 

naředění na 25% původní koncentrace. 

Lyzi jsme zastavili přenesením 100ul vzorku z lyzovací lázně do 5ml PBS 

(padesátinásobné naředění) v časech t0<30sec (jen doba nutná k promíchání 

s lyzovacím pufrem do následného naředění; vliv lyzovacího pufru po naředění a 

po dobu centrifugace pro zjednodušení neuvažujeme) a dále po 0,5, 1, 2 a 4 

minutách. Následuje centrifugace po dobu 5 minut při 3500rpm a resuspenze 

ve 100ul PBS. 

3.3.2.3 Značení akrozomu spermií monoklonální 

protilátkou HS-8 

Pracovní postup je modifikován dle laboratorního standardu PRI GPK FN a 

LF UK Plzeň. 

1. Na podložní teflonové sklo pipetujeme 20 μl promytých spermií  

2. Suspenzi spermií necháme zaschnout při laboratorní teplotě 

3. Po zaschnutí skladujeme do zpracování v kazetě v lednici při teplotě 

nižší než 4 °C maximálně jeden týden 

4. Zaschlý nátěr spermií na sklíčku fixujeme v acetonu 10 min (± 5 min). 

5. Po fixaci vyjmeme sklo na podložku a necháme oschnout cca 2 min 

(± 5 min). 

6. Ponoříme sklo do kyvety s PBS promýváme 15 min (± 5 min). 

7. Sklo vyjmeme na podložku a necháme oschnout (promytá suspenze 

na skle nesmí úplně vyschnout) cca 10 min při laboratorní teplotě 

8. Na fixovaný preparát napipetujeme 20 μl monoklonální protilátky – 

HS-8 

9. Sklo uložíme do vlhké komůrky a inkubujeme 60 min (± 5 min) při 37 

°C v inkubátoru. 

10. Po inkubaci sklo promýváme v kyvetě s PBS 15 min (± 5 min). 

11. Necháme oschnout – ne úplně, ale bez kapky cca 10 min při 

laboratorní teplotě (20 – 28 °C). 
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12. Do jamek na skle napipetujeme 20 μl sekundární protilátky anti-

mouse IgM –  FITC  

13. Sklo uložíme do vlhké komůrky a inkubujeme 45 min (± 5 min) při 37 

°C v inkubátoru 

14. Po inkubaci sklo promýváme v kyvetě s PBS 15 min (± 5 min) 

15. Následně sklo promýváme v kyvetě s destilovanou vodou 10 min (± 5 

min). 

16. Necháme oschnout (promytá suspenze na skle nesmí úplně 

vyschnout) cca 10 min při laboratorní teplotě (20 – 28 °C). 

17. Do každé jamky skla dáme kapku Vectashield H-100 

18. Přikryjeme krycím sklem a uložíme do krabičky s víkem (do tmy) 

19. Vzorky odečítáme pomocí imunofluorescenčního mikroskopu 

 

Pracovní postup této metody je obecně akceptován a popsán v odborných 

publikacích [201].  

3.3.2.4 Lyze spermií II 

Dle výsledků této studie (viz níže 3.3.3) jsme připravili lyzát pomocí pufru o 

0,25% koncentraci Triton X-100 a 0,25% koncentraci deoxycholátu sodného v 

PBS, vortexováním po dobu 30s a následnou centrifugací 10 000rpm po dobu 5´ 

(jinak je postup přípravy spermií k lyzi shodný s 3.1.2.1). Následovalo měření 

koncentrace celkového proteinu a elektroforéza. 

3.3.2.5 Stanovení koncentrace bílkovin viz 3.1.2.4 

3.3.2.6 SDS-PAGE viz 3.1.2.5 – 7 

Drobnou modifikací oproti výše prezentované SDS-PAGE je použití 

hřebenové formy pro nanášení více různých vzorků na zaostřovací gel a dále 

propláchnutí jamek zaostřovacího gelu po vsáknutí vzorku (prevence verikálního 

rozmazání, tzv. „smearu“). 

 

Barvící roztok:  

Coomassie Brilliant Blue R, BioRad – hotový roztok.  
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Barvení gelu na kývačce do druhého dne (18-24h). 

 

Promývací roztok:  

Methanol      455 ml 

deionizovaná / destilovaná voda  455 ml  

ledová kyselina octová   90 ml 

Promývat obarvené gely do odbarvení pozadí. 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kyselina_octov%C3%A1


 108 

3.3.3 Výsledky 

 

Tabulka 10 – Pokles a ztráta signálu imunofluorescence různých částí lidské 
spermie v závislosti na poškození působením lyzovacího pufru o 0,5% a 0,25% 

koncentraci. CFG – centrifugace, +++ silný signál 

Intenzita fluorescence 
(hodnoceno jen v HS-8) 

Příprava vzorku: (   akrozom I    ekvátor ---    bičík 

nativní vzorek +++ +++ +++ 

CFG/1. promytí 
v PBS        

+++ +++ +++ 

CFG/2. promytí 
v PBS        

+++ +++ +++ 

CFG/3. promytí 
v 500µl PBS        

+++ +++ +++ 

 lyzovací pufr 0,25% 

t0<30sec + (obrys hlavičky) ++ +++ 

30s + + +++ 

60s + + +++ 

120s +/- + +++ 

240s - +/- +++ 

480s - - +++ 

 lyzovací pufr 0,5% 

t0<30sec + (obrys hlavičky) + +++ 

30s + + +++ 

60s +/- +/- +++ 

120s - +/- +++ 

240s - - +++ 

480s - - +++ 

 lyzovací pufr 1% 

t0<30sec - - +++ 

 

Lyzovací pufr o 1% koncentraci Tritonu X-100 s 1% deoxycholátem sodným 

způsobí ztrátu signálu akrozomu a většiny povrchového signálu (s výjimkou bičíku) 

do 30 sekund. Poloviční a čtvrtinová koncentrace lyzovacího pufru má obdobný 

efekt až po 4, respektive po 8 minutách. Nejcitlivější strukturou lidské spermie vůči 

chemickému poškození je akrozom, dále ekvátor a s ním pravděpodobně i 
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plazmatická membrána; nejodolnější se jeví struktury bičíku. Opakované 

promývání v PBS (4°C) a centrifugace (3500rpm x 5´) nemají pozorovatelný vliv 

na poškození akrozomu, ani evidentně nevedou k předčasné akrozomální reakci 

(viz tabulka 10). Pro pozorování se jako nejvhodnější ukázala monoklonální 

protilátka HS-8; protilátky HS-14 a HS-36 poskytovaly obtížně hodnotitelné 

výsledky. 

Šetrná lyze doplněná razantní centrifugací poskytuje přehledné, dobře 

separované spektrum proteinů (na obrázku 13) i vysokých molekulových 

hmotností o dobře zpracovatelné koncentraci proteinu kolem 600µg/ml. Vliv 

dalších faktorů, jako je koncentrace složek lyzovacího pufru, doba lyze a 

parametry centrifugace vzorku je dobře patrný ze srovnání výsledků SDS-PAGE 

na obrázku 14.  
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Obrázek 13 – Proteinové spektrum při použití 0,25% Triton X-100 a 0,25% 
deoxycholátu sodného PBS, vortexováno 30s, poté centrifugace 10 000rpm po 
dobu 5´; koncentrace proteinu 600µg/ml 

 

 

1% Triton X-100 + deoxychol.Na 4h; koncentrace proteinu 750 – 
1800µg/ml 

2000rpm 7500rpm 
STD 

15min 7,5min 15min 7,5min 

 

Obrázek 14 – Příklad vlivu dalších fyzikálních faktorů (čas, 
centrifugace) na kvalitu proteinového spektra 
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3.3.4 Diskuze III. 

Vyšetření kvality lidských spermií pomocí monoklonálních protilátek proti 

akrozomálním proteinům je standardní metodou z repertoáru hodnocení 

mužského faktoru plodnosti (nejen) v PRI GPK FN a LF UK Plzeň [201], čemuž 

odpovídá jak naše dlouholetá zkušenost s touto metodikou tak i potřebné 

laboratorní vybavení. Jakkoliv je při vyšetření pomocí těchto protilátek (HS-8, 14, 

36) předmětem zájmu především akrozom, je možné pozorovat jejich méně 

nápadnou zkříženou reaktivitu s ekvatoriální částí spermie a s bičíkem. Původním 

záměrem bylo sice vysledování momentu ztráty signálu akrozomu, který jsme 

považovali za velmi labilní a na poškození citlivou strukturu, pozorování těchto 

vedlejších signálů (ekvátor, bičík) nám dalo ještě citlivější škálu k hodnocení 

změny integrity lyzované spermie, jak je patrné z tabulky 10.  

Tato pomocná studie byla motivována otázkou, kolik klinicky irelevantního a 

balastního a tedy rušivého proteinu nechtěně získáváme při dosavadních 

půlhodinových i delších lyzovacích protokolech. Druhou stránkou věci je 

dostupnost tak velkého množství čerstvých lidských spermií, abychom jejich jen 

mírnou lyzí získali dostatečné množství proteinu (viz dále modifikace swim-up 

metody 3.4.2.1). V těchto mezích je nutné hledat optimální, v horším případě 

kompromisní řešení. 

Zásadním popudem k radikálnímu zkrácení lyzovacího protokolu byla práce 

[197], která pomocí elektronového mikroskopu ukazovala demembranaci lidské 

spermie po expozici 0,05% Tritonu X-100 již po 30 sekundách, přičemž bylo stále 

možné spermie za zcela specifických podmínek iontového prostředí přivést opět 

k motilní aktivitě! Co v této práci je odpadem, nám může být hledaným produktem. 

Jak ukazují výsledky SDS-PAGE a vliv dalších faktorů zpracování vzorku spermií, 

sama demembranace spermie nezaručuje homogenní rozložení extraktu podle 

molekul, ale spíše podle trsů, clusterů, ze kterých se dále tyto molekuly, peptidy a 

proteiny uvolňují. Je zřejmé, že razantní centrifugace nemá na jednotlivé molekuly 

větší vliv, ale zbaví nás těchto clusterů, které se svým dalším štěpením při 

elektroforéze podílejí na rozostření spektra a dalších nepravidelností. Ostrosti 
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ELFO spektra dále přispělo promytí jamky po iniciální fázi elektroforézy, kdy se 

vzorek zcela vsákl a zaostřil v zaostřovacím gelu.  

3.3.5 Závěr III. 

Již z dřívějších experimentů bylo jasné, že na výsledném proteinovém 

spektru se budou odrážet všechny aplikované chemicko-fyzikální faktory. 

Nastavování vhodného lyzovacího protokolu má tedy vícero rozměrů počínaje 

zvoleným extrakčním činidlem, dále jeho koncentrací, dobou působení a 

v neposlední řadě separací extrahovaných proteinů od velkých proteinových 

komplexů vhodně zvolenými parametry centrifugace. Elektroforetický obraz nám 

pak může napovědět skladbou svého proteinového spektra, jakým směrem se 

vydat. 

Pomocí monoklonálních protilátek (nejen) proti akrozomu lidské spermie 

jsme si poprvé mohli udělat představu o tom, co se se spermií děje v průběhu lyze 

a těchto informací využít pro optimalizaci extrakčního postupu. 

První výsledky takto aplikovaného výzkumu nás opravňují k názoru, že 

jsme dosáhli maximální racionalizace všech aplikovaných modalit v procesu 

extrakce povrchových struktur lidské spermie. Nezbývá, než se vrátit na začátek a 

prověřit takto získávané antigeny metodou western blotu. Dříve však ještě 

prověříme platnost našich úvah křížovou zkouškou metodou biotinylace 

povrchových struktur lidské spermie. 
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3.4 Rozlišení povrchových antigeů lidské spermie metodou 

biotinového značení. 

Cibulka, J., Kamieniczna, M., Ulčová-Gallová, Z., Bibková, K., and 

Mičanová, Z. (2009). Discrimination of the surface human spermatozoidal antigens 

by the method of biotin labeling. Abstr. book XVth Symposium of Czech 

Reproductive Immunologists with International Participation, Zdar nad Sazavou, 

24. 

 

Kontroverze ve výsledcích naší pilotní studie, jejímž cílem bylo odhalit 

dominantní imunogeny v proteinovém extraktu z lidské spermie pomocí ASA 

pozitivních sér byly diskutovány v kapitole 3.1. Následovala série experimentů, 

které měly za úkol maximálně zpřesnit vstupní parametry jak na straně 

detekujících sér, tak na straně proteinového extraktu. Cílem následující práce bylo 

potvrdit platnost závěrů výše uvedené imunofluorescenční studie. 

3.4.1 Vybavení 

Veškerý biologický materiál jsme použili na základě informovaného 

souhlasu pacientů a dárců. Uvedenou metodu biotinového značení jsem si osvojil 

na stáži v laboratořích Institutu genetiky člověka polské Akademie věd v Poznani a 

dále ji zavedl a praktikoval v laboratoři PRI GPK FN a LF UK Plzeň. 

3.4.1.1 Chemikálie 

30% směs akrylamidu (Sigma, USA) 

Tris (hydroxymethyl) aminomethan (Tris, Bio-Rad, USA) 

Dodecylsíran sodný (sodium dodecyl sulphate, SDS, Sigma, USA) 

Persíran amonný (amonnium persulphate, APS, Sigma, USA) 

N,N,N´,N´´- tetramethylendiamid (TEMED, Serva, Německo) 

Směs inhibitorů proteas (Sigma, USA) 

Kyselina bicinchoninová (BCA, Sigma, USA) 

Tween® 20 (Sigma, USA) 
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Triton X-100 (Sigma, USA) 

Deoxycholát sodný (Sigma, USA) 

Tris, Ultra pure (MP Medicals, USA) 

Coomassie Brilliant Blue R, (BioRad, USA)  

Běžné chemikálie (kyseliny, alkoholy, soli, hydroxidy a další) 

3.4.1.2 Přístroje 

Analytické váhy (Sartorius, Německo) 

Předvážky (Nagata, Thajsko) 

pH metr (Hach, Německo) 

Centrifuga UNIVERZAL 32R (Hettich, Německo) 

Mikropipety (Labsystems, Finsko) 

Hamiltonova pipeta (Hamilton Bonaduz, Švýcarsko) 

Inkubátor  MCO -18 AIC (Sanyo, Japonsko) 

Magnetická míchadla (Jenway, Velká Británie) 

Třepačka MS1 (IKA, Německo) 

Mini Protean® III systém na SDS-PAGE a western blot (Bio-Rad, USA) 

Powerpack 250 napájecí zdroj (Bio-rad, USA) 

Scanner perfection 4990 Photo J131B (Epson, Rakousko) 

3.4.1.3 Materiál 

Nitrocelulosová membrána 0,45 m (Serva, Německo) 

Chromatografické papíry 3mm Whatman (USA) 

Biotinylační kit (Amersham ECL Protein Biotinylation Module, GE 

Healthcare) 

Chromogenní kit (AEC staining Kit, Sigma)  

Sperma zdravých dobrovolných dárců (PRI GPK FN a LF UK Plzeň) 

Výchozím materiálem pro tuto studii byly vzorky čerstvého ejakulátu 

zdravých dárců s parametry normospermiogramu. Samoodběr byl proveden 

masturbací po 4 denní sexuální abstinenci. Ejakulát byl vyšetřen v laboratoři 

reprodukční imunologie konvenčními metodami dle doporučení WHO [4] a dále k 

vyloučení přítomnosti ASA přímým MAR testem a okamžitě dále zpracován.  
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3.4.2 Metody 

3.4.2.1 Swim-up čerstvých spermií viz 3.1.2.1 – 

modifikováno 

Pro maximalizaci výtěžnosti motilních spermií z ejakulátu jsme metodu 

swim-up modifikovali podle předpokladu, že swim-up bude probíhat tím 

intenzivněji, čím větší bude poměr objemu ejakulátu a směnné plochy mezi 

hladinou ejakulátu a spodní hladinou Backerova roztoku. Použili jsme proto 

velkou, centrifugační zkumavku typu Falcon 50ml s kónickým dnem a temperovali 

v ní Backerův roztok o objemu 30ml na 37°C. Ejakulát jsem šetrně aplikoval 

pipetou na dno zkumavky pod hladinou Backerova roztoku. Zkumavku jsme navíc 

umístili do inkubátoru pod náklonem (cca 45°), čímž se z kruhové směnné plochy 

stala plocha eliptická a s nárůstem rozměru druhé poloosy se dále její povrch 

zvětšil, jak vyplývá z obrázku 15. 

 

 

Obrázek 15 – Swim-up modifikovaný za účelem maximální výtěžnosti spermií 
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Po inkubační době 30´ jsme jako prevenci kontaminace seminální plazmou 

tuto spolu se sedimentem zcela odsáli do Pasteurovy pipety, ponechali ve 

zkumavce a až následně jinou pipetou odsáli čistý supernatant. Dosáhli jsme 

vysokého počtu přemigrovaných spermií, které (živé a motilní) se v soustavě 

ejakulát – Backerův roztok distribuují v poměru těchto objemů. Takovýto 

supernatant je zcela prostý ostatních složek ejakulátu a neživých, či jinak 

defektních spermií. 

3.4.2.2 Lyze spermií – modifikováno 

0,01M fosfátový pufr (PBS; Phosphate buffered saline, pH 7,4) viz 

3.1.2.2 

Směs 10x koncentrovaných inhibitorů proteáz viz 3.1.2.2 

 

Lyzovací roztok 0,5% Triton X-100 

Triton X-100       50 μl 

Deoxycholát sodný       50 μl 

Směs inhibitorů proteáz     10 μl /10 ml 

Objem doplnit destilovanou vodou na 10ml. Roztok uchovávat při 180C. 

 

Supernatant bohatý na živé, motilní spermie jsme zkontrolovali pod 

inverzním mikroskopem k ověření stavu a orientačního množství spermií (v našem 

případě 5mil./ml, total 150mil spermií). Poté jsme objem rozpipetovali do dvou 

menších, 15ml centrifugačních zkumavek a zcentrifugovali při 3500rpm po dobu 5 

minut. Tyto pelety jsme resuspendovali ve 4ml PBS 4°C s obsahem koktejlu 

proteázových inhibotorů (1:1000) a rozpipetovali po 2ml a opět centrifugovali po 

dobu 5 minut při 3500rpm a 4°C. Promývací protokol jsme zopakovali celkem 2x. 

Poslední peletu jsme resuspendovali v bikarbonátovém pufru z biotinylačního kitu 

[202] . 
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3.4.2.3 Biotinylace spermií 

Biotinylační reagencie (Amersham ECL Protein Biotinylation Module, GE 

Healthcare) dodáváno v kitu k přímému použití (v médiu 

dimethylformamidu).  

 

Při biotinylaci jsme postupovali podle instrukcí výrobce biotinylačního kitu 

(Amersham ECL Protein Biotinylation Module, GE Healthcare). Nejdříve jsme 

naředili bikarbonátový pufr 1ml výchozího koncentrátu + 19ml H2O. Peletu 2x 

promytých spermií jsme rozpustili v bikarbonátovém pufru na koncentraci 5x106 na 

ml, objem jsme následně upravili na 1ml suspenze spermií a přidali biotin 40µl; 

inkubace 30´ na kývačce při 4°C. Část inkubovaných spermií jsme znovu ohřáli 

v inkubátoru na 37°C k ověření vitality spermií. Poté jsme suspenzi centrifugovali a 

2x promyli v PBS. Poslední peletu jsme resuspendovali na objem 500µl a smíchali 

s 500µl 0,5% lyzovacího roztoku (koncentrace extrakčních činidel je tedy 0,25%). 

Vlastní lyze pak probíhala 30 sekund za stálého míchání. Ukončili jsme ji 

centrifugací 5´ při 10 000rpm. Supernatant jsme následně podrobili měření na 

koncentraci bílkovin (viz 3.1.2.4), inkubovali s odpovídajícím objemem vzorkového 

pufru (dle koncentrace bílkovin) a nanesli na zaostřovací gel (viz SDS-PAGE).  

3.4.2.4 Stanovení koncentrace bílkovin viz 3.1.2.4 

3.4.2.5 SDS-PAGE viz 3.1.2.5 – 7 a barvení gelu viz  

Proteinový extrakt jsme rozdělili elektroforeticky a proteinové spektrum 

přeblotovali na nitrocelulózovou membránu, což znázorňuje obrázek 16. 

3.4.2.6 Western blot viz 3.1.2.8 

3.4.2.7 Biotinylace celkového proteinu na NC membráně 

Biotinylační reagencie (Amersham ECL Protein Biotinylation Module, 

GE Healthcare) dodáváno v kitu k přímému použití (v médiu 

dimethylformamidu). 

Bikarbonátový pufr, pH 8.6 

Bikarbonát sodný     0.8 M.  

Ředit 1:20 v destilované vodě (60ml na 80cm2 NC membrány). 
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Připravit vždy čerstvý před každým použitím. 

 

Pravou část NC membrány jsme oddělili a podle pokynů výrobce 

biotinylačního kitu biotinylovali za účelem detekce celkového proteinu. Membránu 

jsme 10 minut promývali bikarbonátovým pufrem. Po slití pufru jsme membránu 

inkubovali v 10ml bikarbonátového pufru s 5µl roztoku biotinu po dobu 15 minut. 

Poté jsme membránu 2x propláchli v BPS-T a 3x po 5 minutách promývali v BPS-

T. Následovalo blokování v 5% roztoku BSA po dobu 1 hodiny a 2x propláchnutí 

v PBS-T. Další postup byl shodný jako v 3.4.2.8. 

3.4.2.8 Detekce biotinylovaných proteinů na NC 

membráně 

Roztok k blokování membrány 

Rozpustit 1 g blokovací reagencie (BSA – bovinní sérový albumin) ve 20 ml 

PBS spolu s 0.1%(v/v) Tween 20 (PBS-T). Připravit vždy čerstvý před 

každým použitím. 

 

Streptavidin-HRP (křenová peroxidáza) konjugát 

Přidat 12.5 μl na 20 ml PBS-T. Připravit vždy čerstvý před každým použitím. 

 

Chromogenní substrát (AEC staining Kit, Sigma)  

Deionizovaná H2O     4ml 

Kapátko s H2O2     1 kapka 

Kapátko s AEC (3-Amino-9-ethylcarbazol) 1 kapka 

Kapátko s acetátovým pufrem   2 kapky 

Připravit vždy čerstvý před každým použitím. Aplikovat 2 kapky substrátu na 

blot, exponovat do požadovaného zbarvení (cca 5´) a poté propláchnout v 

deionizované H2O. 
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Obrázek 16 – Biotinylace povrchových proteinů lidské spermie a jejich identifikace 
mezi ostatními proteiny blotovanými na nitrocelulózovou membránu 
 

 

I levou část membrány jsme blokovali v 5% roztoku BSA po dobu 1 hodiny 

a po 2x propláchnutí v PBS-T.Bloty jsme obě části membrány inkubovali při 

pokojové teplotě po dobu 1 hodiny se streptavidin-HRP konjugátem na kývačce. 

Vymytí nenavázaného streptavidin-HRP konjugátu probíhá podle protokolu 

výrobce kitu: 2x propláchnutí, jednou promývání 15´a dvakrát promývání 5´ v PBS-

T. 

Na promyté bloty s navázaným streptavidinem-HRP konjugátem na 

(primárně i sekundárně) biotinylované proteiny jsme aplikovali chromogenní 

substrát v množství několika kapek, aby právě pokryl NC membránu. Inkubace 

probíhala za pokojové teploty, po objevení se barevné změny byla expozice 

ukončena promytím vodou. 
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3.4.3 Výsledky 

Srovnáním proteinových spekter z elektroforézy a biotinylovaných proteinů 

jsme dosáhli vysoké míry shody, zejména v molekulových hmotnostech 150, 100, 

88, 75, 67, dále pak v rozmezích 55 – 37, méně zřetelně v pásmu 37 – 25 kD. 

Bloty po expozici jsou prakticky identické, jak je vidět na obrázku 17 (L a P) 

 

kDa 
250 
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75  
 
 
50  
 
 
37  
 
 
 
 
25 
 
20 

 L      P 
Obrázek 17 – Srovnání SDS-PAGE lyzátu spermií získaného s ohledem na 
povrchové antigeny (viz kapitola 3.3.2.4) a blot biotinylovaných povrchových proteinů 
spermií po stejném lyzovacím protokolu: L – povrchové proteiny biotinylované na 
spermii, P – celkový protein biotinylovaný na NC membráně  

 

Modifikací metody swim-up (postup na obrázku 15) jsme dosáhli vysokého 

počtu spermií v peletě (cca150mil.) a díky tomu i při čtvrtinové koncentraci 

extrakčních činidel oproti původnímu rozpisu (viz kapitola 3.1) a lyzovacímu času 

30 sekund jsme naměřili koncentraci bílkovin kolem 800µg/ml. 

3.4.4 Diskuze IV. 

Vysoká míra shody v prezentovaných výsledcích svádí k optimismu. Na 

druhou strany se nabízí slova klasika „…zdají se příliš krásné, než aby mohly být 

skutečné“. Dokazovaly by totiž, že lyzí získáváme dominantně povrchové proteiny 

bez významnější příměsi proteinů jiných. Ty by odhalil rozdíl oproti elektroforéze a 

biotinylaci celé NC membrány.  

Momentem ke zvážení je, jestli při biotinylaci povrchu spermií nedošlo 

k biotinylaci i jiných struktur. Biotin použitý v experimentu je sulfo-NHS-ester 
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biotinu, je rozpustný ve vodě, a neproniká do buňky. Vazba na protein je 

uskutečněna amidovou vazbou mezi karboxylem biotinu a amino skupinou 

aminokyseliny. Médium, ve kterém je biotin dodáván, je dimethylformamid. Vlastní 

biotinylace probíhá v poměru objemů 1ml suspenze spermií ku 40µl roztoku 

biotinu v dimethylformamidu. Podmínky inkubace pak představují 30´ na kývačce 

při 4°C. Prakticky okamžitě po smíchání suspenze spermií s roztokem biotinu 

došlo k útlumu motility spermií. V průběhu inkubace při 4°C motilita zcela vymizela 

a ani u části vzorku, který byl znovu přiveden k teplotě 37°C, se již vitální projevy 

spermií neprojevily. Přišli jsme tak o nejspolehlivější kontrolu neporušené integrity 

spermie. Na druhou stranu by tato úvaha zcela zpochybnila vlastní princip této a 

podobných metod (viz „vectorial labeling“) a význam obdobných prací 

renomovaných autorů [191].  

3.4.5 Závěr IV. 

Na základě výsledků posledních dvou prací (v kapitolách 3.3 a 3.4) máme 

oprávněný důvod považovat náš lyzovací postup za relevantní vzhledem 

k extrakci povrchových antigenů lidské spermie a můžeme jej prohlásit za 

konstantu ve vztahu antigenu a protilátky. Zbývá tedy definovat způsob, jakým 

bychom měli vybírat vhodná detekční séra a vyhnuli se tak konfliktním a matoucím 

výsledkům imunoblotingu.  
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3.5 Mapování povrchových antigenů lidské spermie protilátkami 

spermaglutinačních sér 

Cibulka, J., Mičanová, Z., Bibková, K., and Ulčová-Gallová, Z. (2010). 

Mapping of the human sperm surface antigens by antibodies from 

spermagglutinating human sera. Abstr. book XVIth Symposium of Czech 

Reproductive Immunologists with International Participation, Zdar nad Sazavou, 

61.  

 

Cílem této studie bylo zmapovat povrch lidské spermie pomocí 

spermaglutinačních protilátek přítomných v pozitivních sérech a zpřesnit tak 

interpretaci našich dosavadních výsledků western blotů na lyzátech lidských 

spermií. 

Pro náš záměr jsme vybrali hluboce zmražená, ASA pozitivní séra (-80°C) a 

séra čerstvá, která jsme po dobu 6 týdnů vybírali z čerstvě odebíraných 

pacientských sér vykazujících signifikantní titry (1:16 – 1:64) spermaglutinujících 

protilátek dle výsledků Fribergova testu. Dále jsme použili živé, promyté spermie 

dárců s hodnotami normospermiogramu dle WHO. K detekci navázaných 

protilátek jsme paralelně použili fluoresceinem značené kozí protilátky proti 

lidskému IgG a sice proti Fc konci a proti celé molekule IgG. 

3.5.1 Vybavení 

Veškerý biologický materiál jsme použili na základě informovaného 

souhlasu pacientů a dárců. Uvedenou metodu imunofluorescenční detekce 

povrchově navázaných ASA protilátek jsme vypracovali v laboratoři reprodukční 

imunologie při Poradně reprodukční imunologie GPK FN a LF UK Plzeň jako 

variantu metody značení intraakrozomálních proteinů (viz kap. 3.3.2.3).  

3.5.1.1 Chemikálie 

3.5.1.2 Směs inhibitorů proteas (Sigma, USA) 

Vectashield – (Baria, Česká republika) 
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Aceton – příprava magistraliter – lekárna FN Plzeň 

Běžné chemikálie (kyseliny, alkoholy, soli, hydroxidy a další) 

3.5.1.3 Přístroje 

Fluorescenční mikroskop Olympus BX 41 (Olympus, Japonsko) 

Inkubátor  MCO  – 18 AIC (Sanyo, Japonsko) 

kalibrované pipety (Labsystems, Finsko) 

Třepačka MS1 (IKA, Německo) 

3.5.1.4 Materiál 

Pro stanovení navázání antispermatozoidálních protilátek jsme použili 

sekundární kozí protilátku značenou fluoresceinem (anti-human IgG FITC 

konjugát) a sice  

a) jen proti Fc konci Sigma-Aldrich F 9512  

b) proti celé molekule lidského IgG. F 3512  (Sigma-Aldrich, USA) 

Sterilní kontejnery 

Teflonové podložní skla 

Krycí skla 

Vlhká komůrka 

Buničina 

Výchozím materiálem pro tuto studii byly vzorky čerstvého ejakulátu 

zdravého dárce s parametry normospermiogramu. Samoodběr byl proveden 

masturbací po 4 denní sexuální abstinenci. Ejakulát jsme vyšetřili v laboratoři 

reprodukční imunologie konvenčními metodami dle doporučení WHO [4] a dále k 

vyloučení přítomnosti ASA přímým MAR testem a okamžitě dále zpracován.  

Ke studii, která probíhala po dobu několika týdnů, jsme používali čerstvá 

séra (celkem 30 sér), která vykazovala signifikantní titry (1:16 – 1:64) ve 

Fribergově testu [102] [193]. ASA negativní séra dárců a pacientů jsme použili 

jako negativní kontroly.  
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3.5.2 Metody 

3.5.2.1 Swim-up čerstvých spermií viz 3.4.2.1  

Ze swim-upu jsme získali 20ml supernatantu bohatého na vitální spermie 

(cca 30mil/ml) a zcentrifugovali je při 3500rpm po dobu 5min a resuspendovali ve 

2ml Backerova roztoku.  

3.5.2.2 Značení povrchově navázaných ASA pomocí 

kozí, protilidské anti-IgG značené fluoresceinem 

0,01M fosfátový pufr (PBS; Phosphate buffered saline, pH 7,4) viz 

3.1.2.2 

 

Pracovní postup je modifikací metody „Značení akrozomu spermií monoklonální 

protilátkou HS-8“ (viz 3.3.2.3) dle laboratorního standardu PRI GPK FN a LF UK 

Plzeň, uvádíme tedy jen modifikace: 

Supernatant ze swim-upu rozpipetujeme na menší vzorky po 50 µl a 

inkubujeme je se stejnými objemy testovaných sér po dobu 1 hodiny za 37°C 

v atmosféře 5% CO2. Inkubované spermie následně rozředíme (každý 50µl 

vzorek) 5ml PBS, protřepeme a centrifugujeme při 3500rpm po dobu 5min. 

Promývání provedeme celkem 2x. Mikroskopickou kontrolou ověřujeme vitalitu 

spermií. Na fixovaný prepearát napipetujeme 20 μl anti-human IgG FITC konjugát 

(krok 8. provádíme zvlášť pro anti-kompletní molekula IgG v naředění 1:32 a pro 

anti-Fc fragment IgG v naředění 1:64 výchozí protilátky) 

Vzorky odečítáme pomocí imunofluorescenčního mikroskopu (znázorňuje 

obrázek 18) 
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Obrázek 18 – Schéma značení primární protilátky (ASA), resp. jejího Fc konce 
fluoresceinem značenou sekundární protilátkou a emise signálu v UV světle 
fluorescenčního mikroskopu 
 

3.5.3 Výsledky V 

Výsledky pozorování jsme vynesli do tabulky 11 pro 24 testovaných sér. 

ASA poskytované vyšetřovanými séry vytvářely na povrchu spermií formace 

proužkovitého charakteru zejména v oblasti ekvátoru a to jak jednotlivé, tak 

několikanásobné. Dalšími nejčastějšími lokalizacemi byly akrozom a baze hlavičky 

se spojovacím oddílem a bičíkem – samostatně, nebo v kombinacích s výše 

uvedenými v různém poměru ke spermiím neznačeným. Rozdíly ve značení Fc a 

celé molekuly nebyly významné, proto jsme dále používali jen značení pomocí 

kompletní anti-IgG. 

Rozdíly v intenzitě a rozmanitosti signálu jsme u „archivních“ a čerstvých 

sér v neprospěch prvních jmenovaných nezaznamenali (dle tabulky 11).  
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Způsob uchování sér při -80°C se zdá vhodný ve smyslu zachování aktivity 

ASA i pro dobu delší jednoho roku v případě dalšího vědecko-výzkumného 

poznávání. 

Výskyt značených spermií jsme hodnotili v absolutních počtech na zorné 

pole (průměr z 5 zorných polí na vzorek, nastaveno na cca 20 spermií na zorné 

pole, zvětšení 200x) a rozdělovali je podle imunofluorescenčních vzorů na jejich 

povrchu. Podle těchto modalit jsme setavili orientační skórovací systém. Séra 

s prokázanou ASA aktivitou vykazovala skóre v rozmezí 4 – 10 (průměrně 6,4, 

medián 6,5), zatímco negativní kontroly v rozmezí 0 – 1 (průměr 0,6, medián 1).  
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Tabulka 11 – Imunodetekce ASA na povrchu lidských spermií pomocí sekundární 
anti-IgG; protilátky. Skórování podle četnosti vzorů v průměru na zorné pole: – 

výskyt nezaznamenán, + 1x, ++ < 5x, +++ ≥ 5x 

Formace ASA na povrchu spermie a jejich četnost v imunofluorescenční detekci 
anti-human IgG(celá molekula) FITC konjugát 

skóre číslo séra 
akrozom 

ekvátor 
jednoduch

ý 

ekvátor 
zdvojený 

baze bičík 

( I I I ) --- 
10 3391 - +++ +++ +++ + 
7 3322 + +++ + ++ - 
5 3609 - ++ - ++ +++ 
9 4331 - +++ +++ +++ - 
7 4338 + ++ ++ ++ - 
8 5468 - +++ - +++ ++ 
7 5450 - +++ ++ ++ - 
9 5458 ++ +++ +++ + - 
5 3548 + ++ - ++ - 
8 3235 - ++ ++ ++ ++ 
6 4390 - ++ - ++ ++ 
4 6993 - + - ++ + 
8 4934 - + +++ +++ + 
5 4175 - ++ ++ + - 
8 7097 +++ ++ - +++ - 
7 7100 + ++ +++ + - 
6 6977 - ++ - +++ + 
5 7068 ++ ++ - + - 
6 7095 - + - +++ ++ 
4 7006 - + - ++ + 
5 6862 - +++ + + - 
4 6336 - + - ++ + 
4 7186 - + - ++ + 
7 7178 - ++ + +++ + 
  ASA negativní kontroly 
1 4347 - - - - + 
0 4598 - - - - - 
1 6526 - - - + - 

 

3.5.4 Diskuze V 

Výsledky ukazují zajímavý jev, a sice že v ejakulátu jednoho dárce se 

nachází různé populace spermií lišící se mozaikou svých povrchových struktur. 

Tuto skutečnost přičítáme jak různému stáří a různému stupni epididymální 
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maturace, tak možnosti kapacitace, či dokonce akrozomální reakce u některých 

spermií. Připrava vzorku sice vychází z metodiky přípravy spermií k posouzení 

kvality (a tedy intaktnosti) akrozomu, hodinová inkubace s primární protilátkou 

testovaného ASA pozitivního séra může do postupu vnášet proměnné, např. ve 

zvýšené pravděpodobnosti zmíněné kapacitace či akrozomální reakce. Obnaží se 

pak struktury vnitřní akrozomální membrány, nebo se povrchové struktury 

přeskupí v rámci kapacitace a poskytnou tak nové epitopy. Bez ohledu na původ 

těchto detekovaných struktur zůstává ta skutečnost, že byly detekovány 

spermaglutinačními séry, která tak prokázala svou afinitu k antigenům spermií. 

Tyto nálezy nám připomínají význam posttranslačních modifikací povrchových 

komponent spermatické buňky a nezastupitelnost solubilizačně-extrakčních metod 

jako způsobu jejich zkoumání (oproti např. metodám využívajícím cDNA)[173]. 

Imunofluorescenční vzory na povrchu spermií jsme hodnotili kvantitativně 

jednoduchým skórovacím systémem, který by měl odrážet spíše rozmanitost 

vazby ASA nežli jejich klinický význam, jakkoliv je znám, zejména ve vztahu 

k antigenům hlavičky nebo bičíku [15, 89, 102, 119]. Tato mnohostrannost ASA je 

podle nás žádoucím parametrem séra, které je zamýšleno k imunodetekci (např. 

western blot).  

3.5.5 Závěr V 

S využitím stávajícího vybavení naší laboratoře a po implementaci 

drobných modifikací do rutinních vyšetřovacích metod jsme vytvořili postup, který 

nám poskytl další rozměr hodnocení kvality ASA a tedy další kritéria k výběru sér 

vhodných k imunodetekci. Význam zaznamenaných imunofluorescenčních vzorů 

na povrchu spermií je pro nás zatím nejednoznačný, ale domníváme se, že je jistě 

hodný dalšího výzkumu. Korelovat tyto povrchové vzory s klinickou významností 

by přineslo nové možnosti v diagnostice ASA. 

Takto otypovaná séra byla použita ve studii autorů z Polské Akademie věd 

v Poznani [203] nebo v práci autorů z VŠCHT v Praze [204]. 
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4 Závěr 

Zkoumáním vztahů lidské spermie k protilátkám z pacientských sér jsme 

byli konfrontováni se skutečnostmi, které bychom mohli shrnout do následujících 

závěrů: 

Solubilizačně-extrakční metody jsou přes nepřebernou škálu možností 

vstupních parametrů metodami volby k uchopení problematiky antigenních 

vlastností lidské spermie. Přes všechny své limity mají největší šanci k izolaci a 

identifikaci hledaných antigenů, zejména těch povrchových. 

Stejně tak však zůstává mnoho otázek, nakolik jsou tyto postupy schopné 

zejména u složitějších antigenů zachovat antigenicitu nebo dokonce imunogenicitu 

danou konformací (viz kvartérní struktura) molekuly. 

Není jednoznačně zodopězena otázka etiologie sérových ASA, ani jejich 

klinický význam. Naši pozornost by si v dalším výzkumu rozhodně zasloužila 

antispermatozoidální aktivita slizniční, tedy aktivita IgA zejména v cervikálním 

ovulačním hlenu. 

Naše klinická i laboratorní zkušenost ukazuje na velkou perspektivu dalšího 

výzkumu v imunologické analýze interakce seminální plazmy a ovulačního 

cervikálního hlenu. Naše dosud nepublikované výsledky imunoblotu seminální 

plazmy za použití vybraných ASA pozitivních sér vykazují obdobnou škálu 

interakcí jako lyzát připravený ze spermií. Tato předběžná zjištění naznačují, že 

seminální plazma přinejmenším sama přispívá k imunogenicitě spermie, přičemž 

je navíc možným rezervoárem fragmentů jejích povrchových antigenů. Zdrojem 

detekujících protilátek by pak určitě měl být ovulační cervikální hlen s analýzou ve 

třídě IgA.  

Nepřímo tak docházíme k závěru, že výzkum slizniční imunity genitálního 

traktu ženy znamená sice náročnější odběr biologického materiálu (časování 

odběru a samotý odběr ovulačního cervikálního hlenu), může však poskytnout 

výsledky s jednoznačnější interpretací i klinickou relevancí. Pokud by se potvrdil 

signifikantní výskyt spermatozoidálních antigenů v seminální plazmě, otevře se 

prostor pro jejich analýzu bez potřeby solubilizačně-extrakčních postupů.  
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5 Souhrn 

Otázka lidské neplodnosti je stále naléhavější zejména v tzv. průmyslově 

vyspělých zemích. Formálně můžeme rozdělit atributy neplodnosti mezi muže a 

ženu (jako mužský a ženský faktor), ale problém nakonec ovlivňuje celý 

rodičovský pár. Snad právě díky složitosti ženského reprodukčního traktu se 

odhaduje, že více než 40% poruch plodnosti je skryto v jedné nebo více jeho částí. 

Obdobně "silná stránka" mužského faktoru je odvozena od patologického 

spermiogramu. U zbývajících 15 až 20% nedokážeme příčinu konstatovat jistě, 

nebo vůbec. Hovoříme zde o jinak nevysvětlitelná neplodnost, která může být 

způsobena až z 30% imunologicky. 

Vzhledem k širokému pojetí imunologie reprodukce jsme se rozhodli do této 

problematiky vyslat doslova jako sondu ve všech ohledech jedinečnou 

spermatickou buňku, která představuje nejen nositelku genetické informace, ale 

rovněž řadu antigenních struktur. Tato buňka se zdá být ideální pro tento úkol pro 

její dostupnost i vhodnost pro většinu základních laboratorních technik. 

Budeme se snažit seznámit se s některými z překážek, které mohou 

předčasně ukončit její poslání, a to zejména s protilátkami proti jejím antigenním 

strukturám (ASA - protilátek proti spermiím). 

Dlouhodobým cílem naší práce bylo porozumět antigenní povaze povrchu 

lidské spermie. Toto poznání vedlo k přípravě bílkovinného extraktu z jejích 

struktur, který představuje reprezentativní antigenní mozaiku této buňky. Takový 

extrakt (nebo též antigenní panel) jistě najde své uplatnění především v 

diagnostice ASA a má potenciál přispět ke zlepšení současné ELISA v detekci 

ASA. Další využití se nabízí ve výzkumu buněčné imunity.  

Naše hlavní nástroje pro práci s tímto úkolem jsou metody SDS-PAGE a 

následného Western blottingu s imunodetekcí pomocí sérových  ASA  infertilních 

mužů a žen. 

Vytvořili jsme racionální lyzovací protokol s výsledky podpořenými dalšími 

doplňkovými studiemi a rozšířili naši diagnostiku ASA v pozitivních polyvalentních 

sérech. 
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6 Summary 

The issue of human infertility is becoming increasingly pressing, especially 

in so-called industrially developed countries. Formally, we can share the infertility 

attributes between the male and the female partner (as a male and female 

infertility factor), but the problem finally affects the whole parental couple. Perhaps, 

due to the complexity of the female reproductive tract, it is estimated that over 

40% of the reproductive failure is hidden in one or more of its parts. The “strong 

point” of the male factor is derived from the pathological sperm count. For the 

remaining 15 to 20% of causes, whether morphological or functional, cannot be to 

find either clearly or not at all. We talk about the otherwise unexplained infertility, 

that can be caused in up to 30% immunologically.  

Due to broad concept of immunology of reproduction, we have chosen 

literally as a probe into this issue in all respects unique spermatic cell that 

represents not only a carrier of genetic information, but also a set of antigenic 

structures. This cell seems to be perfect for this task, because of its availability to 

most basic laboratory techniques.  

We will try to familiarize ourselves with some of the obstacles that may 

prematurely end its mission, especially with the antibodies against its antigenic 

structures (ASA – antisperm antibodies).  

The long-term objective of our work was to understand the antigenic nature 

of the surface of human sperm and preparation of such protein extract from human 

spermatozoa, which would represent the best possible antigenic mosaic of cells as 

a result. This extract (or antigenic panel) would find its application especially in the 

diagnostics of ASA and would improve contemporary ELISA kits. It would also play 

an important role in further research of cellular immunity. Our main tools for 

handling this task are the methods of SDS-PAGE and subsequent Western 

blotting with immunodetection using ASA from sera of infertile men and women.  

We created rational lysis protocol with results supported by other 

complementary studies and diversified our diagnostics of ASA in positive 

polyvalent sera.  
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