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Anotace

Bakalářská práce je zaměřena na laboratorní vyšetřovací metody v andrologii, 

které slouží k hodnocení mužské plodnosti. Andrologie je medicínský obor, zabývající 

se příčinou, diagnostikou a léčbou onemocnění mužských pohlavních orgánů, 

sexuálními dysfunkcemi a poruchami mužské plodnosti. Andrologické vyšetření muže 

je nejčastěji indikováno v případě, kdy cílená snaha o těhotenství trvá déle než jeden 

rok. Mezi základní andrologické vyšetření patří analýza spermatu. 

Teoretická část je zaměřena hlavně na standardní metody vyšetření, mezi které 

řadíme makroskopické zhodnocení ejakulátu (vzhled, objem, zkapalnění, konzistence 

a pH) a mikroskopické vyšetření. Během iniciálního mikroskopického vyšetření se 

provádí zhodnocení aglutinace a agregace spermií, dále předběžné stanovení 

koncentrace spermií a přítomnost jiných buněčných elementů než spermií. Dále se 

provádí mikroskopické zhodnocení motility, vitality, přesné koncentrace spermií, 

morfologie a spermatických protilátek. Specifické metody vyšetření nepatří mezi rutinní 

analýzu spermatu, ale za určitých okolností mohou být pomocníkem v klinické 

diagnostice. V závěru teoretické části jsou stručně zmíněna výzkumná vyšetření.

V rámci praktické části této práce byla ověřena specifická imunofluorescenční

metoda pro detekci leukocytů v ejakulátu pomocí monoklonální protilátky proti 

lidskému antigenu CD45, který je exprimován na povrchu všech typů leukocytů.

Pomocí této metody lze detekovat polymorfonukleární leukocyty, lymfocyty 

i monocyty a zároveň je možné leukocyty spolehlivě rozlišit od nezralých zárodečných 

buněk nebo epiteliálních buněk.
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Annotation

This thesis is focused on andrological laboratory examination methods which 

are used to evaluate male fertility. Andrology is the medical discipline dealing with the 

causes, diagnosis and treatment of male genital diseases, sexual dysfunction and 

disorders of male fertility. Andrological examination is usually indicated when targeted 

efforts to pregnancy lasts longer than one year. The basic andrology testing includes 

semen analysis.

Theoretical part of thesis is focused on standard methods of examination -

macroscopic evaluation of the ejaculate (appearance, volume, liquefaction, consistency 

and pH) and microscopic examination. The initial microscopic examination includes the 

evaluation of agglutination and aggregation of sperm, as well as preliminary 

determination of sperm concentration and the presence of cellular elements other than 

spermatozoa. The detailed microscopic examination of sperm consists of motility, 

vitality, sperm concentration, morphology and sperm antibodies examination. Specific 

sperm examination is not routine analysis, but under certain circumstances it may be 

very useful in clinical diagnosis. In the end of the theoretical part there is briefly 

mentioned research examination. 

The practical part of this thesis is based on verification of a specific 

immunofluorescence method for the detection of leukocytes in semen using monoclonal 

antibody against human CD45 antigen, which is expressed on the surface of all types of 

leukocytes. Using this method we can detect polymorphonuclear leukocytes, 

lymphocytes and monocytes, while it is possible to reliably distinguish leukocytes from 

immature germ cells or epithelial cells.
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Seznam použitých zkratek

APAAP Anti-Alkaline Phosphatase

CASA počítačová analýza spermatu (computer-aided sperm analysis)

DAPI 4',6 – diamidin – 2 – phenylindole

FN Fakultní nemocnice

HIV virus lidské imunodeficience (human immunodeficiency virus)

HOS hypoosmotický „swell“ test

IB immunobead test

ICSI intracytoplazmatická injekce spermie (intracytoplasmic sperm injection)

ISA Mezinárodní andrologická společnost (International Society of 

Andrology)

IUI intrauterinní inseminace (intrauterine insemination)

IVF in vitro fertilizace (in vitro fertilisation) 

KDHO Klinika dětské hematologie a onkologie

MAI index mnohočetných anomálií (multiple anomalies index)

MAR smíšená antiglobulinová reakce (mixed antiglobulin reaction)

PBS fosfátový pufr (phosphate buffered saline)

PI propidum iodide

ROS reaktivní metabolity kyslíku (reactive oxygen species)

SDI index deformace spermií (sperm deformity index)

TZI index teratozoospermie (teratozoospermia index)

UK Univerzita Karlova

ÚBLG Ústav biologie a lékařské genetiky

WHO Světová zdravotnická organizace (World Health Organization)

ZP zona pellucida
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Úvod

Zájem o problematiku infertility v posledních desetiletích významně stoupá. Je 

obecně známo, že rok od roku mírně stoupá počet infertilních (neplodných) párů, kteří 

vyhledají lékařskou pomoc. Termínem „infertilní” se označují páry, které nedosáhnou

otěhotnění partnerky po jednom roce pravidelných pohlavních styků bez používání 

kontraceptivních prostředků. V současné době se tento problém týká přibližně 15 % 

párů v reprodukčním věku. V minulosti se téměř vždy hledala příčina na straně ženy,

podle současných studií je však příčina neplodnosti páru na straně ženy jenom ve 25 % 

případů. Zhruba ve 33 % je příčinou neplodnosti pouze mužský faktor a v dalších 20 % 

lze identifikovat problém u obou partnerů zároveň. Z toho vyplývá, že mužský faktor je 

alespoň částečně zodpovědný za neplodnost páru nejméně v 50 %. [1, s. 7; 2, s. 24] Při 

problémech s plodností by mělo být provedeno gynekologické vyšetření ženy a zároveň 

by mělo být indikováno andrologické vyšetření muže. 

Vyšetření mužské infertility zahrnuje pečlivou anamnézu, kompletní fyzikální 

vyšetření se zaměřením na genitálie a základní spermatologické vyšetření. Někdy 

i základní laboratorní analýza spermatu může odhalit příčinu neplodnosti. 

Makroskopické zhodnocení, do kterého se řadí vzhled, objem, pH, viskozita a doba 

zkapalnění ejakulátu, informuje o funkci prostatických žláz a semenných váčků. 

Významnou prediktivní hodnotu má mikroskopické zhodnocení koncentrace spermií, 

motility, vitality, morfologie a koncentrace jiných buněčných elementů než spermií 

(leukocyty, nezralé zárodečné buňky). V případě, že tyto základní parametry nejsou 

v pořádku, může lékař doporučit specifické rozšiřující vyšetření ejakulátu k objasnění 

příčin, např. testy na spermatické protilátky a identifikaci leukocytů, kultivační 

mikrobiologické vyšetření nebo specifické funkční testy spermií. 

Jednou z možných vyšetřovacích metod pro detekci leukocytů v ejakulátu je 

specifická imunofluorescenční metoda, která byla ověřena v praktické části této práce. 

Tato metoda je založena na principu interakce myší monoklonální protilátky

s panleukocytárním antigenem CD45, který je exprimován na povrchu všech typů 

leukocytů. Na rozdíl od barvící metody, odlišující peroxidáza – pozitivní 

polymorfonukleární leukocyty, lze pomocí imunofluorescenční metody detekovat 

polymorfonukleární leukocyty, lymfocyty i monocyty a zároveň je možné leukocyty 

spolehlivě rozlišit od nezralých zárodečných buněk nebo epiteliálních buněk.
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1 Teoretická část

1.1 Andrologie 

1.1.1 Definice 

Podle Mezinárodní andrologické společnosti (ISA = International Society of 

Andrology) oficiální definice andrologie zní: „Andrologie je definována jako odvětví 

vědy a medicíny, zabývající se mužskými (samčími) reprodukčními orgány u člověka 

i u zvířat, a jejich onemocněními. V této definici jsou zahrnuta všechna příbuzná 

odvětví vědy”. [3] MUDr. Vladimír Kubíček, CSc., urolog a androlog, který se klinické 

andrologii v České republice věnuje již mnoho let, v jedné ze svých publikací uvedl: 

„Ačkoli je tato definice velmi široká, pro současnou andrologii není již zcela vyhovující, 

vznikla před řadou let. Andrologie se velmi dynamicky rozvíjí.” [3]

Název andrologie je odvozen od řeckého „andros“ = muž a jedná se 

o medicínský obor, zabývající se příčinou, diagnostikou a léčbou onemocnění 

mužských pohlavních orgánů, poruchami mužské plodnosti, sexuálními dysfunkcemi 

a ve spolupráci s jinými obory také poruchami sexuální diferenciace. [4; 5, s. 1-2]

V současné době je u nás andrologická praxe provozována nejčastěji na 

urologických pracovištích a to ve formě poraden. Doktor Vladimír Kubíček uvádí: 

„Andrologie se u nás, podobně jako v zemích anglosaských, vyvíjí z urologie. Tradiční 

zaměření urologie zahrnuje diagnostiku a terapii funkčních a organických onemocnění 

genitálu muže. Speciální andrologická farmakologie, operativa, endokrinologie, 

biochemie, genetika atd. výrazně rozšiřují a zvětšují obsah andrologie.” [6] Kořeny 

andrologie však můžeme hledat i v mnoha jiných oborech, např. v dermatovenerologii, 

endokrinologii, gynekologii, sexuologii, embryologii, psychologii a dalších oborech. [7; 

8, s. 10-11] Jitka Sixtová z andrologické poradny Kožní kliniky FN v Plzni uvádí:

„Andrologie se zabývá příčinami, diagnostikou, léčbou i výzkumem poruch mužské 

plodnosti. Jde o mezioborovou spolupráci dermatovenerologie, gynekologie, urologie, 

endokrinologie, sexuologie a psychiatrie. Tvoří součást reprodukční medicíny, neboť se 

zabývá stanovením fertility muže v biologické reprodukční dvojici.” [9]

Úkolem andrologie však není pouze péče o reprodukční funkce a celkový 

zdravotní stav muže, ale zabývá se i sexuálními funkcemi ženy. [10, s. 19] Doktor 

Kubíček uvádí: „Andrologie se zabývá i sexuálními funkcemi ženy ve spojitosti s cévním 
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zásobením a inervací ženského genitálu, aktivitou svalstva dna pánevního, hormonálním 

stavem a neuroendokrinními funkcemi. Hledá navazující spojitost mezi organickými 

a psychicko-emocionálními faktory u obou pohlaví (páru).” [6] Doplňuje se navzájem 

s gynekologií a sexuologií. Sexuální aktivita a fertilita je vždy párovou záležitostí, proto 

je důležité soustředit pozornost na problémy mužů i žen. [6]

1.1.2 Rozsah oboru

Rozdělení do kapitol je pouze orientační a jednotlivé oblasti od sebe nejsou 

striktně odděleny, ale naopak se přesahují.

 Mužská infertilita

 Speciální diagnostické a ošetřovací postupy

 Sexuální dysfunkce

 Andrologická endokrinologie a stárnutí [3]

1.1.3 Indikace k andrologickému vyšetření

Vyšetření infertilního páru je indikováno v případě, kdy cílená snaha 

o těhotenství trvá déle než jeden rok. Rozumí se tím pravidelný pohlavní styk bez 

používání antikoncepce, se znalostí základních biologických reprodukčních cyklů, 

kterou by měl páru poskytnout gynekolog partnerky. Vhodné je časování styku podle 

ovulačního cyklu. V případě, že nedojde k těhotenství po roce snahy, měly by vyšetření 

podstoupit oba partneři současně. U nás nejčastěji vyšetření páru začíná 

gynekologickým vyšetřením ženy, a právě gynekolog poté ve většině případů indikuje 

spermatologické vyšetření. [11]

Indikací k vyšetření je také onemocnění genitálu muže, které by eventuálně 

mohlo mít negativní vliv na spermatogenezi, bez ohledu na to, zda se pár snaží 

o těhotenství, nebo je zatím pouze plánuje do budoucna. V rámci preventivní 

andrologické péče by mělo být vyšetření indikováno u mladých mužů, kteří byli 

v dětském věku léčeni pro kryptorchizmus, varikokélu nebo epididymitidu. Dále může 

být vyšetření spermiogramu indikováno u mladých mužů, kteří užívají léky interferující 

se spermiogenezí (např. kortikoidy) nebo u mužů po poranění či torzi varlat. Další 

indikací je také endokrinologické onemocnění, které může ovlivňovat tvorbu spermií 

a hormonů. [12]
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1.2 Standardní metody vyšetření ejakulátu

Základním vyšetřením mužské plodnosti je spermiogram, jehož předmětem je 

zhodnocení pH, objemu, vzhledu, viskozity ejakulátu a dále se provádí vyšetření 

koncentrace, motility a někdy i morfologie. Kvalita provedení spermiogramu je zásadní 

pro další diagnostický postup, při pečlivém a přesném provedení může již toto základní 

vyšetření poukázat na možné příčiny patologické spermiogeneze. Navazující vyšetření 

specifická, hormonální, genetická nebo zobrazovací potom diferencují přesnou příčinu 

infertility. Interpretaci výsledků spermiogramu musí vždy provést stejné pracoviště, 

které jej zpracovávalo. Různá pracoviště, provádějící toto vyšetření ejakulátu, používají 

většinou různé postupy a z toho důvodu se mohou lišit také výsledky. 

Jako odpověď na rostoucí potřebu standardizovat výsledky z různých pracovišť, 

vydala WHO v roce 1987 první standardizovaný manuál (WHO laboratory manual for

the examination of human semen and sperm–cervical mucus interaction). Od té doby 

byl tento manuál několikrát aktualizován (v letech 1987, 1992, 1999), a poslední 

aktualizované vydání vyšlo v roce 2010 (WHO, 5th Edititon, 2010). [13; 14; 5, s. 99]

1.2.1 Odběr a transport ejakulátu

Odběr vzorku by měl ideálně proběhnout ve speciální odběrové místnosti vedle 

laboratoře, aby byl interval mezi odběrem a analýzou vzorku co nejkratší a aby nedošlo 

k vystavení vzorku výkyvům teplot. Pacient by měl být před vyšetřením poučen 

o způsobu odběru, popřípadě o jeho transportu. Odběr se provádí do širokohrdlé, 

skleněné nebo plastové nádoby, která musí být zbavena všech zbytků chemikálií 

a dezinfekce, k základnímu spermatologickému vyšetření však nemusí být sterilní. 

Sterilní odběrové nádoby a techniky se používají při odběru vzorku ke kultivačnímu 

vyšetření, k intrauterinní inseminaci (IUI) nebo k fertilizaci in vitro (IVF). [13, s. 10-11]

Vždy je nutné vzorek správně identifikovat, zaznamenat přesnou dobu odběru, 

kompletnost vzorku, interval mezi odběrem a analýzou a dobu sexuální abstinence. 

Vzorek by měl být získán masturbací, nikoliv během coitus interruptus, protože první 

porce ejakulátu, obsahující největší počet spermií, by mohla uniknout mimo nádobu. 

Mimo to by nízké vaginální pH mohlo mít nepříznivý vliv na motilitu spermií a je zde 

i riziko bakteriální kontaminace vzorku. [13, s. 12] Před vyšetřením je nutné dodržet 
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konstantní dobu sexuální abstinence, která by měla trvat minimálně 2 dny a maximálně 

7 dní. Aby byly správně posouzeny výsledky několika vzorků od jednoho pacienta, je 

důležité před odběrem dodržet stejnou dobu ejakulační abstinence. Základem je 

zpracování dvou vzorků ejakulátu, časově od sebe vzdálené více než 7 dnů a méně než 

3 měsíce. Třetí vyšetření je indikováno, pokud jsou hodnoty v těchto nálezech zásadně 

odlišné. [15, s. 300; 14]

Odběr vzorku v domácím prostředí je možný v případě, že má pacient problémy 

s odebráním vzorku ve vyhrazeném čase v prostorách kliniky. V takovém případě musí 

pacient dostat odběrovou nádobu se jménem a identifikačním číslem a písemné 

instrukce o správném odběru a transportu. Pacient musí uvést přesný čas odběru 

a zaznamenat, zda je vzorek kompletní. Během transportu do laboratoře by měl být 

vzorek uchován při teplotě mezi 20 ºC a 37 ºC a měl by být doručen ke zpracování 

maximálně do 60 minut od odběru. Pokud je motilita spermií v takto odebraném vzorku 

snížená pod referenční mez, tedy méně než 32 % spermií s progresivní pohyblivostí, 

musí se provést opakované vyšetření čerstvého vzorku. [13, s. 12; 14]

Ve výjimečných případech, kdy např. pacient odmítá masturbaci z religiózních či 

morálních důvodů, je možné použít kondom a vzorek odebrat během pohlavního styku. 

K tomuto účelu jsou k dispozici speciální kondomy bez spermicidních složek, klasické 

latexové kondomy není možné použít, protože obsahují složky interferující s motilitou 

spermií. [13, s. 12]

1.2.2 Manipulace se vzorky

Vzorky ejakulátu, stejně jako krev a další tělní sekrety, jsou vždy potencionálně 

infekční, proto je nutné při manipulaci dodržovat zásady bezpečného zacházení

s biologickým materiálem a používat ochranné prostředky (pracovní oděv, rukavice). 

Mezi možné infekční agens přítomné v ejakulátu patří viry hepatitidy B, herpes viry 

nebo virus HIV (human immunodeficiency virus). [13, s. 13]

1.2.3 Iniciální makroskopické vyšetření 

Spermatologické vyšetření by mělo začít krátce po zkapalnění vzorku 

ejakulátu, v ideálním případě do 30 minut, nejpozději však do 1 hodiny, aby se 

zabránilo změnám kvality ejakulátu.
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1.2.3.1 Zkapalnění vzorku

Před zahájením analýzy se vzorek umístí do inkubátoru při teplotě 37 ºC. 

Obvykle dojde ke kompletnímu zkapalnění do 15 minut, dobu zkapalnění delší než 60 

minut je nutné zaznamenat do protokolu. Pokud byl vzorek odebrán mimo pracoviště, 

obvykle dojde ke zkapalnění během transportu do laboratoře, v takovém případě se 

vzorek umístí do inkubátoru pouze na 5-10 minut. Po vyjmutí vzorku z inkubátoru by se 

mělo provést promíchání krouživými pohyby nádobkou po dobu 15-20 sekund. 

Zkapalněný ejakulát může fyziologicky obsahovat gelová zrna, která nezkapalní. 

Taková gelová zrna nemají žádný klinický význam, jejich přítomnost však může 

negativně ovlivnit průběh další analýzy. [13, s. 13-14; 14]

Někdy se může stát, že nedojde k úplnému zkapalnění vzorku a vysoká 

viskozita brání dalšímu vyšetření. V takových případech je nezbytné provést zkapalnění 

dodatečně, např. enzymatickou digescí (bromelain). Další možností je naředění 

fyziologickým médiem (PBS-phosphate buffered saline) a jemné promíchání širokou 

pipetou, aby vznikl homogenní roztok. Objem přidaného PBS je nutné zaznamenat do 

protokolu. Všechny tyto postupy mohou negativně ovlivnit motilitu a morfologii 

spermií a musí se na ně brát zřetel při vyhodnocování výsledků analýzy. [13, s. 13-14]

1.2.3.2 Vzhled ejakulátu

Normální zkapalněný vzorek je homogenní, šedavě bílý a opalescentní. 

Všechny odchylky od normálního nálezu, mezi které patří např. změněná barva na 

červenou, žlutou nebo hnědou, musí být zaznamenány do protokolu. Žlutavé zbarvení 

ejakulátu může být způsobeno užíváním multivitaminů nebo některých léků a nemusí 

znamenat nic patologického. Ve výjimečných případech se může žlutavé zbarvení 

objevit u mužů trpících žloutenkou. Červené a hnědavé zbarvení je způsobeno 

přítomností červených krvinek v ejakulátu. V takových případech by pacient měl být 

podrobněji vyšetřen, aby byla zjištěna příčina krvácení. [13, s. 15; 16, s. 39]

1.2.3.3 Viskozita 

Viskozita vzorku se hodnotí po zkapalnění jemnou aspirací do široké plastové 

pipety (přibližně 5 ml) a poté se nechá volně odkapávat zpět do nádoby. Během toho se 

pozoruje délka případně vytvořeného vlákna. U normálních vzorků dochází k volnému 

odkapávání malých kapek. O zvýšené viskozitě mluvíme tehdy, kdy je vytvořené 
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vlákno delší než 2 cm. Dalších možným způsobem stanovení viskozity je nabrat vzorek 

na skleněnou tyčinku a sledovat délku vytvořeného vlákna, viskozita je zvýšená, pokud 

je vlákno delší než 2 cm. Metody používané ke snížení viskozity jsou podobné, jako při 

ředění nezkapalněného vzorku (viz. kapitola 1.2.3.1.). Hlavním problémem vysoké 

viskozity je možná interference se stanovením motility spermií, koncentrace 

a antispermatických protilátek. [13 s. 14]

1.2.3.4 Objem 

Na objemu ejakulátu se nejvíce podílí hlavně sekret z prostaty, semenných

váčků a v menší míře i sekret z nadvarlat a bulbouretrálních žlaz. Nejčastěji se měření 

objemu provádí pomocí válce nebo plastové široké pipety, do které se aspiruje celé 

množství ejakulátu. Poté se na stupnici pipety odečte přesný objem (ml). [13, s. 15; 14]

Příčinami sníženého objemu ejakulátu (<2 ml) mohou být obstrukce ve 

vývodných cestách, vrozená bilaterální absence vas deferens (chámovodu) nebo odběr

nekompletního vzorku. Zvýšený objem vzorku (>6 ml) může být způsobený přítomností 

zánětlivého exsudátu, vyvolaného akutní infekcí některých přídatných orgánů (např. 

prostaty). [15, s. 303; 13, s. 16]

1.2.3.5 Hodnota pH

Ke stanovení pH ejakulátu se používají pH papírky s indikačním rozmezím 

6,0-10,0. Vyšetření by se ideálně mělo provést po 30 min. od odběru vzorku, nejdéle 

však do 1 hod. Vyhodnocení zbarvení indikátorového papírku se provede 30 sekund po 

natření vzorkem. Existuje mnoho doporučených referenčních rozmezí, podle manuálu 

WHO je spodní hranice pH 7,2. V případě, že je pH nižší než 7,0 a zároveň je snížený 

objem a počet spermií, je nutné vyšetřit chámovod a semenné váčky, protože se může 

jednat o obstrukci semenného traktu. [13, s. 16]

1.2.4 Iniciální mikroskopické vyšetření

Iniciální mikroskopické vyšetření poskytuje zhodnocení aglutinace a agregace 

spermií, dále předběžné koncentrace spermií a hlenových vláken. Také se hodnotí 

přítomnost jiných buněčných elementů než spermií, např. epitelových buněk a malých 

kulatých buněk (leukocyty nebo nevyzrálé zárodečné buňky). Doporučuje se použít 

mikroskop s fázovým rozhraním pro všechna vyšetření nebarvených preparátů 
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čerstvého ejakulátu. Iniciální vyšetření se provádí při celkovém zvětšení 100× (tzn. 

kombinace 10× objektiv a 10× okulár). [13, s. 17]

Před odběrem reprezentativního vzorku z odběrové nádobky k mikroskopické 

analýze je nutné nádobku důkladně promíchat. Míchání lze provést aspirací vzorku do 

široké plastové pipety několikrát po sobě, ale musí se dát pozor, aby se nevytvořily 

vzduchové bubliny, které by mohly negativně ovlivnit další analýzu. Není vhodné 

k míchání používat třepačku vortex s velkou rychlostí, která by mohla poškodit spermie. 

Pokud není ejakulát v nádobce dobře promíchaný, může analýza dvou vzorků ukazovat 

markantní rozdíly v motilitě, vitalitě, koncentraci a morfologii. [13, s. 17]

1.2.4.1 Příprava preparátu

Objem semene a rozměry krycího sklíčka musí být standardizovány tak, aby 

analýza byla prováděná v preparátu o fixní hloubce 20 mikrometrů. Tato hloubka zajistí 

volnou pohyblivost spermií, menší hloubka by mohla pohyblivost omezit. Na očištěné 

podložní sklíčko se nanese standardní množství spermatu (10 mikrolitrů) a překryje se 

to podložním sklíčkem o rozměrech 22 × 22 mm. Vahou krycího sklíčka se vzorek 

rozšíří po celé ploše, je třeba dát pozor na případné vytvoření vzduchových bublin mezi 

sklíčky. Poté se čerstvě připravený vlhký preparát nechá asi 1 minutu stabilizovat a je 

připraven k vyhodnocení pod mikroskopem. [13, s. 18]

1.2.4.2 Předběžné stanovení koncentrace spermií

Aby bylo stanovení koncentrace spermií objektivní, musí být ejakulát dobře 

promíchaný a homogenní. Je důležité zajistit, aby žádné spermie nebyly ztraceny 

sedimentací, agregací nebo adhezí na stěny odběrové nádobky a špičky pipet. [16, s. 52]

Zorné pole u různých typů mikroskopů je při 400násobném zvětšení většinou 

v rozmezí 250–400 mikrometrů. Změřit průměr zorného lze pomocí mikrometru nebo 

podle mřížky počítací komůrky. Při hloubce vzorku 20 mikrometrů to odpovídá 1 až 2,5 

nl (nanolitrů). Přibližnou koncentraci spermií v milionech na mililitr spermatu (×106/ml) 

udává spočítání spermatozoí na ploše odpovídající 1 nl. Tento odhad se používá 

k rozhodnutí o stupni ředění pro stanovení přesné koncentrace spermií 

v hemocytometru. [14]

V případě, že je počet spermií na jedno zorné pole mikroskopu při celkovém 

zvětšení 400× velmi nízký (0-4 spermie), je možné stanovit koncentraci po centrifugaci 

většího objemu ejakulátu. Po pečlivém promíchání ejakulátu v nádobce se odebere 1 ml 
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vzorku a centrifuguje se 15 minut při 3000 g. Poté se odstraní většina seminální plazmy

a zbytek (asi 50 μl) se pečlivě promíchá. Z tohoto centrifugovaného vzorku se odebere 

10 μl a provede se počítání spermií, jak je uvedeno výše. Pokud je počet spermií na 

jedno zorné pole velmi nízký (1-2 spermie), stanoví se koncentrace spermií jako méně 

než 2 × 106/ml a do protokolu se zaznamená, zda byly nalezeny pohyblivé spermie. 

Nejsou-li ani po centrifugaci ve vzorku nalezeny spermie, je vzorek označen jako 

azoospermie (absence spermatozoí v ejakulátu). [13, s. 45, 46; 14; 17, s. 11]

1.2.4.3 Agregace

Adherence nepohyblivých spermií k sobě navzájem nebo pohyblivých spermií 

na vlákna hlenu, jiné buněčné elementy nebo detritus (odumřelá organická hmota) je 

považováno za nespecifickou agregaci, která musí být zaznamenána do protokolu. [13, 

s. 19]

1.2.4.4 Aglutinace

Aglutinace je definována jako vzájemné shlukování pohyblivých spermií 

hlavičkami, středními částmi nebo koncovými částmi bičíku. Může se objevovat 

i smíšená aglutinace (např. hlavičkami a koncovými částmi bičíku). [13, s. 19]

V některých případech dochází k tak rozsáhlým shlukům, že je omezena 

motilita spermií. Všechny tyto nálezy ve vzorku musí být zaznamenány. Důležitý je 

stupeň aglutinace, WHO manuál rozlišuje 4 hlavní stupně aglutinací:

 1. stupeň – ojedinělý výskyt méně než 10 aglutinovaných 

spermií, hodně volných pohyblivých 

spermií

 2. stupeň – přiměřený výskyt 10-50 aglutinovaných spermií, volné 

pohyblivé spermie

 3. stupeň – velké aglutinace více než 50 aglutinovaných spermií,

ojediněle volné pohyblivé spermie

 4. stupeň – rozsáhlé aglutinace všechny spermie jsou aglutinovány 

a jednotlivé aglutinace jsou 

navzájem propojeny [13, s. 19-20]
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Přítomnost aglutinací ukazuje na možnou imunologickou příčinu infertility, 

nasvědčuje přítomnosti spermatických protilátek ve vzorku. Pouhá přítomnost 

aglutinací však není dostačujícím důkazem a je doporučeno provést dodatečné

vyšetření. [13, s. 21]

1.2.4.5 Jiné buněčné elementy než spermie

V ejakulátu se vždy vyskytují i buňky jiné než spermatozoa, přičemž některé 

z nich mohou být klinicky významné. Řadíme sem nevyzrálé zárodečné buňky

(spermatocyty, spermatidy, spermatogonie), leukocyty (dříve souhrnně nazývané jako 

„round cells“ - „kulaté buňky“), dále epiteliální buňky z urogenitálního traktu 

a prostatické buňky. Koncentrace těchto buněk se hodnotí v počítací komůrce stejně 

jako u spermií nebo v počtu buněk na jedno pole nativního preparátu. V případě, že je 

koncentrace těchto buněčných elementů více než 1 milion/mililitr, měly by být 

identifikovány a kvantifikovány pomocí dalších metod. [15, s. 306; 13, s. 21]

Nejčastěji se používá barvící metoda, odlišující peroxidáza – pozitivní 

polymorfonukleární leukocyty (PMN – neutrofilní, eosinofilní a basofilní granulocyty)

od jiných buněk. Jedná se o cytochemickou metodu, která je založena na peroxidázové 

reakci při barvení ortho-toluidinovou modří. Vyhodnocení se provádí v hemocytometru 

pod mikroskopem s fázovým kontrastem při celkovém zvětšení 200× nebo 400×. 

Provádí se vyhodnocení 200 peroxidáza-pozitivních buněk v každé komůrce 

hemocytometru. Buňky s peroxidázovou aktivitou se barví hnědě, zatímco ostatní 

buňky se nebarví (Obrázek 1) Vždy je nutné provést alespoň 2 vyšetření z jednoho 

vzorku ejakulátu a porovnat výsledky. V případě, že se tyto hodnoty zásadně liší, musí 

se vyšetření zopakovat. [13, s. 102-105; 16, s. 70-72]
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Obrázek 1. Hnědě obarvené leukocyty pod mikroskopem s fázovým kontrastem, 

zvětšení 400×.

Převzato z [16, s.148f]

I přesto, že touto metodou lze detekovat pouze neutrofilní, eosinofilní 

a basofilní granulocyty, pro klinické účely je považována za dostatečnou, protože 

granulocyty představují nadpoloviční většinu všech leukocytů v ejakulátu. [18] Pokud je 

počet peroxidáza – pozitivních buněk vyšší než 1.0 × 106/ml, doporučuje se provést

kultivační mikrobiologické vyšetření. [14; 16, s. 72]

Další možnou metodou identifikace leukocytů v ejakulátu je 

imunocytochemická metoda, založená na reakci monoklonálních protilátek 

s panleukocytárním antigenem CD45, který je exprimován na povrchu všech typů 

leukocytů. K detekci primární protilátky (myší anti CD45) je užívána sekundární 

protilátka (králičí proti myším imunoglobulinům) a komplex alkalické fosfatázy 

a protilátky proti alkalické fosfatáze (Alkaline Phosphatase - Anti-Alkaline Phosphatase 

-APAAP). Pomocí této metody jsou detekovány i agranulocyty, které neobsahují 

peroxidázu a které tudíž nemohou být detekovány pomocí barvící metody odlišující 

peroxidáza – pozitivní polymorfonukleární leukocyty. Tato metoda umožňuje stanovení 

nejenom dalších typů leukocytů, jako jsou lymfocyty, monocyty nebo makrofágy, ale 

také polymorfonukleárních leukocytů, které byly zbaveny jádra. [15, s. 306] Tato 

imunocytochemická metoda je mnohem dražší a časově náročnější než metoda 

peroxidázová, je ale užitečná pro rozlišení leukocytů od nezralých zárodečných buněk.
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Tato metoda se řadí do specifických metod vyšetření ejakulátu, v běžném rutinním 

provozu se většinou neprovádí. [13, s. 117]

Klasické barvící metody (např. barvení podle Giemsy) nejsou doporučovány, 

protože neposkytují spolehlivé rozlišení leukocytů a nezralých zárodečných buněk 

(kulaté spermatocyty, spermatidy, spermatogonie). Přítomnost většího počtu těchto 

buněk ve spermatu může značit poruchu spermiogeneze a lze je identifikovat barvením

dle Bryana-Leishmana. Kyselým Schiffovým barvením lze identifikovat kulaté 

spermatidy, principem je barvení na přítomnost akrozomu. [14]

Některé druhy leukocytů (např. neutrofily) lze ve spermatu nalézt poměrně 

často a jejich přítomnost nemusí být patologická. Pokud je jejich koncentrace vyšší než 

1 mil./ml, označuje se jako leukocytospermie a může být známkou probíhajícího 

infekčního (virového nebo bakteriálního) onemocnění. [14; 13, s. 107]

1.2.5 Motilita spermií

Analýza pohyblivosti spermií by se měla provádět co nejdříve po zkapalnění 

vzorku, ideálně 30 minut po odběru vzorku, nejpozději však do 1 hodiny, aby se 

limitovalo nepříznivé působení dehydratace, pH nebo změny teploty na motilitu 

spermií. Teplota má na pohyblivost spermií poměrně velký vliv, doporučuje se 

vyšetření provádět při teplotě 37 ºC. Hodnocení lze provést i při nižší teplotě, ale teplota 

v laboratoři musí být standardizována. Pro vyšetření motility spermií je nutné nechat 

připravený vlhký preparát (viz. kapitola 1.2.4.1.) 1 minutu stabilizovat, poté je analýza 

provedena pod mikroskopem s fázovým kontrastem při celkovém zvětšení 200× nebo 

400×. Vyhodnocuje se vždy 200 spermatozoí na nejméně 5 zorných polích mikroskopu

a hodnotí se celkem 2 různé preparáty. [13, s. 21-22]

Spočítané spermie se řadí do čtyř kategorií podle stupně pohyblivosti:

A. rychlá progresivní motilita (PR) -  spermie se aktivně pohybují (buď 

lineárně nebo ve velkých kruzích) rychlostí alespoň 25 mikrometrů/sec.

(to odpovídá asi pěti délkám hlavičky nebo polovině délky bičíku)

B. pomalá progresivní motilita (PR) - spermie se aktivně pohybují 

rychlostí větší než 5 mikrometrů/sec., ale menší než 25 mikrometrů/sec.
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C. nonprogresivní motilita (NP) - motilita spermií je zachována, 

spermie se ale pohybují pouze na místě nebo v malých kruzích rychlostí 

menší než 5 mikrometrů/sec.

D. imotilní spermie (IM) -   spermie nevykazují žádný pohyb. 

[13, s. 22; 16, s. 46-47]

V zorném poli by se měly nejdříve rychle spočítat progresivně pohyblivé 

spermie (A, B), poté nonprogresivní spermie (C) a nakonec nepohyblivé spermie (D). 

Do počítání se zařazují pouze kompletní spermatozoa (hlavička a bičík). Následně se 

všechny spočítané kategorie přepočítají na procenta. Posouzení pohyblivosti nejméně 

200 spermatozoí se opakuje ještě jednou ze stejného vzorku ejakulátu a obě zjištěné 

hodnoty se porovnají. Je-li rozdíl těchto hodnot vyšší než hraniční, musí se provést 

opakované vyšetření 2 čerstvě připravených preparátu. Velké rozdíly jsou nejčastěji 

způsobené nehomogenitou spermií ve vzorku, před přípravou nového preparátu se proto 

musí vzorek v nádobce pečlivě promíchat. [13, s. 22-24; 17, s. 14]

Při vyhodnocování výsledků pohyblivosti spermií je důležité odlišovat 

celkovou motilitu (kategorie A, B, C) a progresivní motilitu (pouze kategorie A, B). 

Spodní referenční limit pro celkovou motilitu (PR + NP) je 40%. Spodní referenční 

limit pro progresivní motilitu (PR) je 32%. Snížená motilita spermií může být 

způsobena probíhajícím infekčním onemocněním (např. prostaty nebo semenných 

váčků). Také některé spermatické protilátky mohou mít negativní vliv na pohyblivost 

spermií. [13, s. 26; 16, s. 48]

1.2.6 Vitalita spermií

Vitalita spermií by mohla být stanovována rutinně ve všech vzorcích, ale 

hlavní význam stanovení má především u vzorků se sníženou progresivní motilitou 

spermií pod 40 %. Stanovení vitality spermií umožňuje rozlišit živé, ale nepohyblivé 

spermie od mrtvých buněk s porušenou membránou. Tato metoda poskytuje zpřesnění 

hodnocení motility spermií, protože procento mrtvých buněk by nemělo převyšovat 

procento nepohyblivých spermií. Procento živých spermií ve většině případů převyšuje 

procento pohyblivých spermií. [13, s. 26; 14]

Vitalitu spermií lze stanovit několika způsoby, nejvíce se používá metoda 

stanovení pomocí supravitálních barviv. Barvící metody jsou založeny na tom, že mrtvé 
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buňky, které mají porušenou cytoplazmatickou membránou, přijímají určitá barviva

a lze je tak rozeznat od živých spermií. K tomuto účelu se může použít buď červené 

barvivo eosin na vlhkém preparátu, nebo kombinace roztoků eosinu a nigrosinu na 

suchém preparátu. [14] Výhodou suchého preparátu oproti vlhkému je možnost 

uchování preparátu pro případné pozdější opakování testu. Další možností je stanovení 

vitality hypoosmotickým „swell“ testem, který se řadí mezi vyšetření specifická (viz 

kapitola 1.3.1.). Test je založen na předpokladu, že pouze buňky s neporušenou 

semipermeabilní membránou (vitální spermie) při vystavení hypoosmotickému 

prostředí zvýší svůj objem. [19] Všechna vyšetření vitality spermií by měla být 

provedena co nejdříve po zkapalnění vzorku, nejlépe 30 minut po odběru vzorku, 

nejpozději do 60 minut, aby se předešlo působení nepříznivých vlivů (dehydratace, 

změny teploty) na vitalitu spermií. Vyšetření vitality se vždy provádí na 2 preparátech 

a v každém se hodnotí 200 spermií. V případě, že se tyto hodnoty zásadně liší, je nutné 

analýzu opakovat na čerstvě připravených preparátech. [13, s. 26-27]

 Barvení eosinem a nigrosinem

Tato metoda využívá nigrosin ke zvýšení kontrastu mezi pozadím 

a hlavičkami spermií. Nigrosin poskytuje tmavé pozadí, které usnadňuje rozeznat i slabě 

zabarvené spermie.

Po smísení 50 μl ejakulátu a 50 μl eosin-nigrosin roztoku ve zkumavce se 

směs pečlivě promíchá a nechá se 30 sekund inkubovat. Poté se provede nátěr na čisté 

podložní sklíčko a nechá se zaschnout. Hodnocení se provádí pod mikroskopem při 

celkovém zvětšení 1000× s použitím imerzního oleje.

Pod mikroskopem se rozlišují živé nezbarvené spermie s bílou hlavičkou 

a mrtvé spermie, které jsou obarvené růžově nebo červeně eosinem (Obrázek 2). 

Spermie se slabě zbarvenou růžovou hlavičkou se považují za živé. [13, s. 28-29; 16, 

s. 57; 20]
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Obrázek 2. Vyšetření vitality spermií, barvení eosinem a nigrosinem.

Převzato z [16, s. 148a]

 Barvení pouze eosinem

Tato metoda je velmi jednoduchá a rychlá, nevýhodou je, že připravený 

vlhký preparát nelze uchovat pro případnou opakovanou kontrolu. 

Připraví se směs 5 μl ejakulátu a 5 μl roztoku eosinu a dobře se promíchá. 

Kapka takto vzniklé směsi se přenese na čisté podložní sklíčko a překryje se krycím 

sklíčkem o rozměrech 22 × 22 mm. Hodnocení se provádí pod světelným mikroskopem 

při celkovém zvětšení 200× nebo 400×. Živé spermie mají bílou nebo slabě růžovou 

hlavičku, mrtvé spermie jsou tmavě růžové nebo červené. [13, s. 29-30]

Výsledky vyšetření vitality by měly být posuzovány společně s výsledky

motility ze stejného vzorku ejakulátu. Klinicky je velmi důležité vědět, zda jsou imotilní 

spermie živé nebo mrtvé. Přítomnost nepohyblivých, ale živých spermií může být 

způsobeno strukturálními defekty bičíku, kvůli kterým jsou spermie imotilní. Velké 

procento nepohyblivých mrtvých spermií (nekrospermie) může indikovat onemocnění 

varlat. [13, s. 27]

Spodní referenční limit pro vitalitu spermií je 58%. [13, s. 30]

1.2.7 Stanovení koncentrace spermií

Stanovení přesné koncentrace spermií se provádí v hemocytometru, který má 

dvě oddělené počítací komůrky. WHO doporučuje jako nejvhodnější vylepšený 

Neubauerův hemocytometr. Přesná koncentrace se stanovuje ve zředěném vzorku 
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ejakulátu. Stupeň ředění se stanovuje podle vyhodnocení předběžné koncentrace 

spermií v počítací komůrce (Obrázek 3). Volumetrická diluce musí být co nejpřesnější, 

proto se doporučuje používat pipety s pozitivním typem posunu sloupce tekutiny. Není 

vhodné používat pipety automatické. [13, s. 24]

Obrázek 3. Doporučené ředění ejakulátu pro stanovení přesné koncentrace 

spermií v hemocytometru podle nejnovějšího vydání WHO manuálu.

Převzato z [13, s. 39]

Diluens se připravuje rozpuštěním 50 g natrium bikarbonátu (NaHCO3) a 10

ml 35 % formalinu v 1 litru destilované vody. Pokud je potřeba použít barviva, aby se 

zvýraznily hlavičky spermií, přidá se 0,25 g trypanové modři nebo 5 ml saturované (>4 

mg/ml) genciánové violeti. [13, s. 36] 

Vylepšený Neubauerův hemocytometr se skládá ze dvou oddělených 

počítacích komůrek. Každá z nich je rozdělena do 9 mřížek o rozměrech 1mm × 1mm. 

Hloubka počítací komůrky je 100 μm, tato hloubka je doporučena jako nejoptimálnější. 

[13, s. 34]
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Obrázek 4. Schématické znázornění počítací komůrky vylepšeného Neubauerova 

hemocytometru.

   

   A   B C

Převzato z [13, s. 34]

Schéma A znázorňuje všech 9 mřížek v jedné komůrce hemocytometru. Centrální mřížka 

(číslo 5) obsahuje 25 velkých čtverců (schéma B). Schéma C znázorňuje jeden z 25 

velkých čtverců centrální mřížky. Každý z velkých čtverců je ohraničený trojitou čarou 

a obsahuje 16 menších čtverců.

 Příprava preparátu

Podle předběžného stanovení koncentrace se před počítáním spermií 

v hemocytometru musí nejprve provést odpovídající ředění ejakulátu podle tabulky 

(Obrázek 3). Před ředěním je nutné pečlivě promíchat vzorek ejakulátu v nádobce 

a poté pomocí pipety s pozitivním typem posunu sloupce tekutiny odebrat potřebný 

objem ejakulátu. Odběr by se měl provést ihned po promíchání, aby se spermie nestihly 

usadit na dně. Poté se v mikrozkumavce provede smíchání s ředícím roztokem 

v odpovídajícím poměru. Např. ředění 1:20 se provede smícháním 50 μl ejakulátu a 950 

μl ředícího roztoku. [13, s. 36-40]

 Příprava hemocytometru

Před každým použitím se musí povrchy hemocytometru i krycí sklíčko 

pečlivě očistit vodou a dobře osušit. Používají se speciální krycí sklíčka z tlustšího skla 

(tloušťka číslo 4, 0,44 mm). Krycí sklíčko se musí správně přiložit a přitlačit na 

komůrku hemocytometru, aby se nepohybovalo. Krycí sklíčko je správně připevněno, 

pokud na plochách, kde se krycí sklíčko dotýká hemocytometru, vidíme duhově 
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zbarvené kroužky (Newtonovy prstence). Zředěný vzorek spermatu v mikrozkumavce 

se musí před analýzou promíchat zhruba 10 sekund na vortex třepačce. Poté se pipetou 

nanáší 10 μl suspenze ke každé hemocytometrické mřížce komůrky. Objem vzorku se 

opatrně nanese špičkou pipety na okraj počítací komůrky, komůrka se naplní kapilárním 

sáním. Pokud se objemem nezaplní celá plocha komůrky, nebo pokud se komůrka 

přeplní a krycí sklíčko se bude pohybovat, je potřeba hemocytometr připravit znova. 

Poté se hemocytometr nechá na 10-15 minut stát ve vlhkém prostředí, aby všechny 

spermie sedimentovaly na dno a mohly se dobře spočítat. [13, s. 40; 17, s. 8]

 Počítání spermií

Vyhodnocení se provádí pod mikroskopem s fázovým kontrastem při 

celkovém zvětšení 200× nebo 400×. Vyhodnocují se vždy dva vzorky zředěného 

spermatu, v každé počítací komůrce hemocytometru jeden. Pokud jsou výrazné rozdíly 

mezi počty v obou počítacích komůrkách, je nutné připravit dva čerstvé ředěné vzorky 

ejakulátu a provést počítání v hemocytometru znovu. Výrazné rozdíly v počtech mohou 

být způsobeny nedostatečným promícháním vzorku ejakulátu, nepřesným ředěním 

vzorku nebo chybou při počítání spermií. [13, s. 41; 14]

Počítají se pouze spolehlivě rozpoznatelné celé spermie. Samostatné hlavičky 

nebo bičíky spermií se do počítání nezahrnují. Do protokolu by měl být zaznamenán

nadměrný výskyt defektních spermatozoí bez bičíku nebo samostatných bičíků. Počítání 

se provádí v určitém počtu čtverců, záleží na stupni ředění a na použitém typu 

hemocytometru. [13, s. 35; 14; 17, s. 8]

Každý velký čtverec počítací komůrky je ohraničený trojitou čarou, 

prostřední čára označuje hranici jednoho velkého čtverce. Počítají se všechny spermie 

ležící uvnitř jednoho čtverce a dále spermie, jejichž hlavička leží mezi dvěma vnitřními 

čárami, spermie mezi dvěma vnějšími čárami se už nepočítají (Obrázek 5). Aby 

nedocházelo k opakovanému počítání jedné spermie ležící na okraji čtverce, počítají se 

v každém čtverci spermie lokalizované na horní a levé čáře (Obrázek 5). Výsledná 

koncentrace spermií se spočítá podle stupně ředění vzorku a podle počtu 

vyhodnocených čtverců. [13, s. 35; 16, s. 54-55]
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Obrázek 5. Schématické znázornění počítání spermií na jedné mřížce vylepšeného 

Neubauerova hemocytometru.

Převzato z [16, s. 55]

Výsledná koncentrace spermií se udává v milionech na jeden mililitr ejakulátu 

(106/ml). Pokud výslednou koncentraci spermií vynásobíme změřeným objemem 

ejakulátu, získáme výsledný počet spermií v celém vzorku ejakulátu. Spodní referenční 

limit pro koncentraci spermií je 15 × 106/ml. [13, s. 44; 16, s. 55]

1.2.8 Morfologie spermií

Hodnocení morfologických charakteristik spermií je poměrně náročné 

z důvodu jejich velké variability. Toto vyšetření je však stejně důležité jako vyšetření 

koncentrace nebo motility spermií. Hodnocení morfologie spermií je časově náročné 

a vyžaduje určité zkušenosti. Je důležité přísně dodržovat všechny postupy správného

zhotovení nátěru na sklíčko, správné fixace a výběr vhodné barvicí metody. Jakékoliv 

chyby během přípravy preparátu mohou mít významný vliv na výsledné vyhodnocování 

morfologie. [13, s. 57]

 Příprava preparátu

Doporučuje se zhotovit dva nebo více preparátů, pro případ, že by nastaly 

problémy s barvením, nebo kdyby došlo k poškození některého sklíčka. Podložní 

sklíčko musí být pro analýzu morfologie dokonale čisté, odmaštěné a zbavené všech 

hrubých nečistot. To samé platí i pro sklíčko roztírací. [16, s. 59]
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Na jeden konec podložního sklíčka se nanese přibližně 5-10 μl dobře 

promíchaného ejakulátu. Poté se na kapku přiloží roztírací sklíčko pod úhlem zhruba 

45º a plynulým, rovnoměrným pohybem se udělá nátěr (Obrázek 6). Kapka se vždy 

musí táhnout za roztíracím sklíčkem. Posun kapky ejakulátu před roztíracím sklíčkem

by mohlo způsobit poškození spermií. Čím je roztěr rychlejší a čím je ostřejší úhel, tím 

je nátěr tenčí. [13, s. 59; l6, s. 60] V případě, že je koncentrace spermií nižší než 

2 × 106/ml, provede se centrifugace vzorku (600g, 10 minut), odebere se nadbytečný 

supernatant a nátěr se zhotoví z usazených spermií. Tento postup je nutné zaznamenat 

do protokolu, protože centrifugace může mít vliv na morfologii spermií. Pokud je na 

preparátu příliš mnoho spermií, je dobré udělat nový preparát s menším množstvím 

ejakulátu, aby nebyly spermie přes sebe a mohly se lépe rozlišit. [13, s. 61, 62] Takto 

připravené preparáty se musí nechat na vzduchu vyschnout a poté zafixovat podle druhu 

barvící techniky.

Obrázek 6. Technika zhotovování nátěru pro vyšetření morfologie spermií.

Převzato z [16, s. 59]

 Barvení preparátu

WHO manuál doporučuje barvení podle Papanicolaoua, Shorra a nebo Diff-

Quik. Diff-Quik je rychlá barvící technika, která neposkytuje stejně kvalitní výsledky 

jako ostatní barvící metody. Negativním aspektem může být velmi intenzivní obarvení 

pozadí. [13, s. 62] Barvení dle Papanicolaoua, modifikované pro spermie, poskytuje 

dobré zbarvení spermií i ostatních buněčných elementů přítomných v ejakulátu (např. 

nezralých zárodečných buněk nebo různých typů leukocytů). Hlavičky spermií se barví 

modře, v akrozomální oblasti světle modře, krček načervenale a bičíky se barví modře 

nebo červeně (Obrázek 7). Cytoplazmatické rezidua (kapky) v oblasti za hlavičkou 

a v krčku se barví modro-zeleně. Ostatní buněčné elementy v ejakulátu se barví tmavě 

modře. [16, s. 61] Barvící metoda podle Shorra poskytuje téměř shodné výsledky jako 

metoda dle Papanicolaoua. Některé laboratoře využívají i předbarvená podložní a krycí 
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sklíčka (Testsimplets Boehringer Mannheim). Zhodnocení morfologie spermií lze 

provést i z obarveného preparátu eosinem a nigrosinem  ke stanovení vitality. Takto lze 

stanovit procento živých a morfologicky nezměněných spermií. [14; 13, s. 65]

Obrázek 7. Barvení spermií dle Papanicolaoua pro vyhodnocení morfologie 

spermií.

Převzato z [21]

Obrázek 7A znázorňuje morfologicky normální spermatozoa. Obrázek 7B znázorňuje 

spermatozoa s kulatými malými hlavičkami, spermiím chybí typická akrozomální oblast 

(globozoospermia).

 Klasifikace morfologie spermií

Při podrobném vyšetření morfologie by měl být hodnocen celý 

spermatozoon. Spermatozoon je vyhodnocen jako normální/typický, pokud hlavička, 

krček, střední část ani bičík nevykazují žádnou abnormalitu. [13, s. 68; 14] Hlavička 

normální spermie by měla být hladká, oválného tvaru a měla by být dobře definována 

akrozomální oblast, představující 40–70% oblasti hlavičky spermie. Střední část by 

měla být štíhlá, pravidelná a přibližně stejně dlouhá jako hlavička. Cytoplazmatická 

rezidua jsou považována za abnormální, pokud zabírají více než jednu třetinu velikosti 

hlavičky. Bičík by měl být dlouhý asi 45 μm, rovný, uniformní a tenčí než střední část. 

Pro rozlišení normální a abnormální velikosti se může použít mikrometr okuláru. Na 

každém preparátu má být pod mikroskopem při celkovém zvětšení 1000×, okulár 

desetinásobný, pod olejovou imerzí vyhodnoceno 200 spermií. [13, s. 67]

Spodní referenční limit pro morfologicky normální spermie je 4%. [13, 

s. 100]
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Do protokolu by měly být podle WHO manuálu zaznamenány tyto kategorie 

defektů:

a) Defekty hlaviček – velké nebo malé, kuželovité, hruškovité kulaté nebo 

amorfní, vakuolizované (více než 2 vakuoly nebo >20 % hlavičky 

vyplněno nezabarvenými vakuolami), hlavičky s malými nebo velkými 

akrozomálními oblastmi (<40% nebo >70% oblasti hlavičky), zdvojené 

hlavičky nebo jakákoliv kombinace některých výše uvedených defektů.

b) Defekty krčku a střední části – ostře zahnutý krček, asymetrické

napojení střední části na hlavičku, ztluštělá nebo nepravidelná střední 

část, abnormálně tenká střední část nebo vzájemné kombinace defektů.

c) Defekty bičíku – krátký, mnohočetný, zlomený, ostře zahnutý, 

nerovnoměrně široký, stočený nebo vzájemné kombinace defektů.

d) Nadbytek cytoplazmatických reziduí – rezidua představující více než 

jednu třetinu velikosti hlavičky. [13, s. 69]

Do morfologického hodnocení jsou zahrnována pouze dobře rozpoznatelná, 

celá spermatozoa. Samostatné hlavičky nebo bičíky nepatří do žádné morfologické 

kategorie defektů a musí být do protokolu zaznamenány zvlášť. To samé platí i pro 

nezralé zárodečné buňky nebo jiné kulaté buňky. Někdy se může objevit i specifický 

strukturální defekt spermie, způsobující vývoj malé kulaté hlavičky. Tento defekt 

vzniká při poruše vývoje akrozomu a nazývá se globozoospermie. [14]

V lidském ejakulátu se vyskytují spermie s mnoha různými morfologickými 

deformacemi a většinou bývají kombinované. Proto se nyní používají indexy, které 

udávají rozsah morfologických abnormalit. Používá se index teratozoospermie

(TZI=teratozoospermia index), kdy je počet defektů dělen počtem defektních spermií, 

dále index mnohočetných anomálií (MAI=multiple anomalies index) nebo index 

deformace spermií (SDI=sperm deformity index), který udává počet defektů dělený 

celkovým počtem spermií. [14]

Zvýšené procento spermií s morfologickými defekty bývá někdy spojeno 

s poruchou spermiogeneze nebo s onemocněním varlat. [13, s. 69] Morfologické 

vyšetření může také pomoci v klinické praxi v rozhodování, zda např. přistoupit 

k in vitro fertilizaci (IVF) nebo intracytoplazmatické injekci spermie (ICSI), pokud jsou 

diagnostikovány geneticky podmíněné morfologické defekty. [22]
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1.2.9 Testy na spermatické protilátky

Spermatické protilátky, přítomné v ejakulátu, téměř vždy patří do těchto dvou 

tříd: IgA nebo IgG. Protilátky třídy IgM, které jsou podstatně větší, nacházíme 

v ejakulátu poměrně vzácně. Protilátky třídy IgA mají větší klinický význam než 

protilátky IgG. Mezi dva hlavní testy, kterými se můžou detekovat obě třídy těchto 

protilátek, patří smíšená antiglobulinová reakce (MAR= mixed antiglobulin reaction) 

nebo metoda immunobead (IB). MAR test se provádí na čerstvém vzorku ejakulátu, 

zatímco na immunobead test se používají zředěná spermatozoa. Výsledky těchto dvou 

testů se nemusí vždy vzájemně shodovat. [13, s. 108; 23] 

Přítomnost spermatických protilátek může způsobovat rozsáhlé aglutinace 

spermií, ale není to vždy podmínkou. Některé spermatické protilátky můžou být pro 

spermie cytotoxické. Cytotoxické protilátky, které zabijí všechny spermie nebo inhibují 

motilitu spermií, nejsou používanými metodami detekovatelné. [16, s. 270] 

 MAR test 

Test smíšené antiglobulinové reakce je poměrně levný, rychlý a senzitivní, 

ale podává méně informací než immunobead test. Přímý MAR test se provádí 

smícháním čerstvého, nezpracovaného ejakulátu s latexovými částicemi nebo 

ošetřenými ovčími erytrocyty, které jsou značené lidskými IgG nebo IgA. Poté se do

suspenze přidá imunospecifické IgG antisérum nebo IgA antisérum, které je cílené proti 

lidským proteinům. Následně vytvořené smíšené aglutinace mezi latexovými částicemi 

a pohyblivými spermiemi jsou důkazem přítomnosti IgG nebo IgA protilátek

navázaných na spermie. [5, s. 101; 13, s. 109]

Připravený vlhký preparát (viz. kapitola 1.2.4.1.) se musí před analýzou 

nechat 3 minuty inkubovat ve vlhkém prostředí. Vyšetření se provádí pod mikroskopem 

s fázovým kontrastem při celkovém zvětšení 200× nebo 400×. Vyšetření se vždy 

provádí na 2 preparátech a v každém se hodnotí 200 spermií. Pokud mají spermie na 

povrchu navázané IgG nebo IgA protilátky, latexové částice se na ně přichytí. Pod 

mikroskopem budou vidět pohybující se spermie s různým počtem přichycených částic

na povrchu (Obrázek 8). Aglutinace mohou být tak rozsáhlé, že omezí motilitu spermií. 

Počítají se pouze motilní spermie, které na sobě mají navázané 2 nebo více částic. 

Problém nastává při počítání nonprogresivních spermií, které se pohybují pouze na 

místě, a nelze u nich přesně určit, zda jsou částice přichycené na spermii nebo jsou 
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pouze blízko ní. Spermie s přichycenými latexovými částicemi na koncové části bičíku 

se nepočítají. [13, s. 110; 16, s. 79-80)

Diagnóza imunologické infertility je pravděpodobná v případě, že se 

identifikuje minimálně 50% spermií s přichycenými částicemi. [13, s. 110]

Obrázek 8. MAR test, spermie s přichycenými částicemi potvrzují přítomnost 

spermatických protilátek.

Převzato z [16, s. 79]

 Immunobead test

Immunobead test je komplikovanější a časově náročnější než MAR test. 

Tento test se neprovádí na čerstvém ejakulátu, detekce probíhá na spermiích oddělených 

ze seminální plazmy. Před analýzou se nejprve provede opakovaná centrifugace 

ejakulátu (500g, 5-10 minut). [13, s. 112] Poté se odebere nadbytečný supernatant 

a usazená spermatozoa na dně centrifugační zkumavky se resuspendují v pufrovacím 

roztoku. Poté se tato suspenze spermií smíchá s immunobeadsuspenzí (polyakrylové

kuličky, které váží kovalentní vazbou antihumánní králičí imunoglobin). [14] Navázání 

immunobeads s antihumánním IgG nebo IgA na pohyblivé spermie značí přítomnost 

IgG nebo IgA protilátek na povrchu spermií. Vyšetření se provádí pod mikroskopem 

s fázovým kontrastem při celkovém zvětšení 200× nebo 400×. Počítají se pouze motilní 

spermatozoa (progresivní i nonprogresivní) s navázanými immunobeads, vazby na 

koncové části bičíku se nepočítají. [13, s. 112]

Diagnóza imunologické infertility je stanovena v případě, že 50% nebo více 

spermatozoí váže tyto částice. [13, s. 113]
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1.3 Specifické metody vyšetření ejakulátu

Tato vyšetření nejsou nezbytná pro rutinní analýzu spermatu, ale za určitých 

okolností mohou být pomocníkem v klinické diagnostice.

1.3.1 Hypoosmotický „swell“ test (HOS)

HOS je jednoduchý test vitality spermií, který podává informaci o integritě 

buněčné membrány bičíků spermií. Tento test je užitečný v případech, kdy se chceme 

vyhnout barvení spermií, např. při vybírání spermií pro ICSI (intracytoplasmic sperm 

injection). Při vystavení buňky hypoosmotickým podmínkám dochází, díky 

semipermeabilitě buněčné membrány, k vnikání vody dovnitř buňky a k expanzi jejího 

objemu. U spermií s intaktní membránou dochází zhruba po 5 minutách 

v hypoosmotickém prostředí ke tvarovým změnám bičíku (Obrázek 9). [13, s. 26; 19]

Hypoosmotický roztok se připraví rozpuštěním 0,735 g dihydrátu citrátu 

sodného a 1,351 g fruktózy ve 100 ml destilované vody. Pro přípravu 1 preparátu se 

smísí 1 ml roztoku a 100 μl ejakulátu a poté se to nechá inkubovat při 37 ºC. Pro rutinní 

diagnostiku inkubace probíhá 30 minut, pokud potřebujeme spermie pro další 

terapeutické postupy, inkubace probíhá pouze 5 minut. Po inkubaci se 10 μl takto 

vzniklé směsi přenese na čisté podložní sklíčko a překryje se krycím sklíčkem 

o rozměrech 22 × 22 mm. [13, s. 27-32,]

Vyhodnocení se provádí pod mikroskopem s fázovým kontrastem při celkovém 

zvětšení 200× nebo 400×. Mrtvé buňky zůstávají beze změny, u živých spermií 

nacházíme různé druhy zduření bičíku (Obrázek 9).
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Obrázek 9. Schematické znázornění tvarových změn bičíku při vystavení spermií 

hypoosmotickému prostředí.

Převzato z [13, s. 32]

Schéma (a) znázorňuje spermii beze změny (mrtvá spermie s porušenou membránou). 

Schémata (b)-(g) znázorňují různé typy tvarových změn bičíků (živé spermie).

1.3.2 Kultivace ejakulátu

Bakteriální infekce, probíhající v mužských reprodukčních orgánech, může mít 

negativní vliv na spermatogenezi a také na sekretorickou funkci přídatných pohlavních 

žláz. Mezi nejčastěji nalézané infekční agens v ejakulátu patří např. Neisseria 

gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum nebo Escherichia coli. 

[16, s. 86]

Vyšetření je indikováno v případě klinických potíží, naznačujících infekční 

onemocnění. Infekce však může být i asymptomatická a přítomnost infekčních agens 

můžou naznačovat některé výsledky z makroskopické nebo mikroskopické analýzy 

spermatu. Kultivace ejakulátu je indikována v případě hnědého nebo červeného 

zbarvení ejakulátu, výskytu většího množství leukocytů v ejakulátu (>1 × 106/ml) nebo 

při nálezu velkého množství mrtvých spermií. [16, s. 86; 14]

Odběr vzorku pro kultivační vyšetření má specifické náležitosti, aby nedošlo 

ke kontaminaci vzorku, a pacient musí být před odběrem dostatečně informován. 

Pacient by se měl před odběrem vymočit, ruce a penis důkladně omýt mýdlovou vodou 
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a osušit čistým jednorázovým ručníkem. Je důležité, aby odběrová nádobka a používané 

špičky pipet byly sterilní. Kultivační vyšetření v mikrobiologické laboratoři by mělo být 

provedeno nejpozději do 3 hodin od odběru. [13, s. 11; 14]

1.3.3 Biochemická analýza 

Biochemická analýza seminální plazmy slouží k vyšetření funkce přídatných 

pohlavních žláz (prostaty, semenných váčků, nadvarlat).

1.3.3.1 Sekretorická kapacita prostaty

Ionty zinku jsou prostatickými buňkami fyziologicky sekretovány do 

seminální plazmy. Stanovení koncentrace zinku v ejakulátu se používá jako biologický 

marker prostatické sekrece. [5, s. 100, 101; 16, s. 91]

Spodní referenční limit pro hladinu zinku je 2,4 μmol na ejakulát. [13, s. 132]

Dalšími markery, které jsou spolehlivým biochemickým měřítkem prostatické 

sekrece, jsou koncentrace kyseliny citrónové a kyselé fosfatázy. [13, s. 130; 5, s. 100, 

101]

1.3.3.2 Sekretorická kapacita semenných váčků

Stanovení koncentrace fruktózy v ejakulátu se používá jako biologický 

marker funkce semenných váčků. [13, s. 132-134; 16, s. 94]

Spodní referenční limit pro hladinu fruktózy je 13 μmol na ejakulát. [13, 

s. 134]

Nízká hladina fruktózy v ejakulátu může poukazovat na obstrukci 

ejakulačního vývodu, na bilaterální kongenitální vývojovou vadu semenných váčků

nebo na androgenní deficit. [13, s. 134; 5, s. 101]

1.3.3.3 Sekretorická kapacita nadvarlat

Funkci nadvarlat odráží hladina neutrální alfa glukosidázy, volného 

L karnitinu a glycerolfosfocholinu. [5, s. 101] V seminální plazmě jsou obsaženy dva 

izoenzymy alfa glukosidázy – neutrální, pocházející pouze z nadvarlete a kyselý, který 

pochází hlavně z prostaty. Používá se hlavně stanovení hladiny neutrální alfa 

glukosidázy, protože je specifičtější a senzitivnější než stanovení volného L karnitinu

a glycerolfosfocholinu. [13, s. 130; 16, s. 99]



Bakalářská práce Vyšetřovací metody v andrologii

37

1.3.4 Počítačová analýza spermatu (computer-aided sperm analysis 

CASA)

Ještě donedávna nebylo možné počítačovou analýzou stanovovat koncentraci 

spermií kvůli obtížné diferenciaci spermatozoí a buněčného detritu. V současné době už 

pokročilé technologie umožňují detritus odlišit a lze tak stanovit přesnou koncentraci 

motilních spermatozoí. Přísné postupy kontroly kvality jsou nezbytné k vytvoření 

a udržení vysoké úrovně analýzy. Za předpokladu, že se dodržují přesné postupy 

přípravy vzorku a užívání přístroje, je možné počítačovou analýzu zařadit do rutinní 

diagnostiky. [13, s. 136]

Počítačová analýza umožňuje stanovení koncentrace spermií, pohyblivost 

a % morfologicky normálních spermií. Analyzátor dokáže spočítat procento progresivně 

motilních spermií. Mezi hlavní výhody počítačové analýzy spermatu patří vysoká 

přesnost a kvantitativní data kinetiky spermií. [13, s. 136, 137]

1.4 Výzkumná vyšetření spermatu

1.4.1 Reactive oxygen species (ROS)

Mezi reaktivní metabolity kyslíku se řadí superoxidový anion, peroxid vodíku, 

hydroxylový radikál, hydroxyperoxylový radikál a oxid dusný. Reaktivní metabolity 

kyslíku produkují v lidském ejakulátu nevyzrálá spermatozoa, leukocyty a také mohou 

být produkovány epiteliálními buňkami nadvarlat. [16, s. 114] Seminální plazma 

obsahuje antioxidační enzymy, které tyto reaktivní metabolity vychytávají. U některých 

pacientů mohou být tyto antioxidanty nedostatečné. [13, s. 142]

Nadměrná produkce ROS může způsobit poškození spermií a ztrátu jejich 

funkce. Zvýšená koncentrace reaktivních metabolitů kyslíku může také iniciovat 

poškození DNA v buněčném i mitochondriálním genomu. Hladinu ROS v ejakulátu lze 

změřit chemiluminiscenčními metodami s použitím luminolu nebo lucigeninu. [13, 

s. 143-145]

1.4.2 „Human zona pellucida binding tests“

Zona pellucida (ZP) je označení pro extracelulární matrix, obklopující oocyt. 

Interakce spermie se zona pellucida je klíčovým krokem k úspěšné fertilizaci oocytu. 
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Zona pellucida lidského oocytu je složena ze čtyř základních glykoproteinů: ZP1, ZP2, 

ZP3 a ZP4. [24; 25]

Výsledkem interakce mezi spermií a zona pellucida je spuštění akrozomální 

reakce, dochází k uvolnění lytických akrozomálních enzymů a penetraci spermie skrz 

zona pellucida. K vyšetření vazby spermie na zona pellucida se mohou použít neživé, 

nefertilizovatelné lidské oocyty. [14]

1.4.3 Vyšetření akrozomální reakce

Fyziologická akrozomální reakce nastává po navázání spermatozoa na zona 

pellucida. Pro vyhodnocení stavu akrozomu se používají různé barvící metody, 

využívající světelné nebo fluorescenční mikroskopie. Fluorescenční metody 

k posouzení akrozomálního stavu využívají fluorescentně značený lecitin

a monoklonální protilátky. Další možnou metodou pro vyhodnocení stavu akrozomu je 

vyvolání akrozomální reakce kalciovým ionoforem. [13, s. 147-152; 14; 5, s. 107]

1.4.4 Zona-free hamster oocyte test

Spojení lidské spermie a křeččího oocytu je v podstatě stejné jako u lidí. 

Jediným rozdílem je, že oocyty u křečků jsou zbaveny zona pellucida. Intracelulární 

signály, které zahajují akrozomální rekci po spojení spermie se zona pellucida, jsou 

přítok kalcia a cytoplazmatická alkalizace. [13, s. 152; 14; 5, s. 107]

Principem metody je vystavení křeččích oocytů lidským spermiím, provedení 

krátké kultivace a poté vyhodnocení procenta dekondenzovaných hlaviček spermií 

uvnitř oocytu pod mikroskopem s fázovým kontrastem. [19] Poměrně často byly 

zaznamenány falešně negativní výsledky, kdy spermie muže úspěšně oplodnily lidský 

oocyt in vitro i in vivo, ale v testu s křeččími oocyty selhaly. [13, s. 152; 14]

1.5 Referenční hodnoty dle WHO manuálu 2010

Dolní referenční meze:

Objem semene: 1,5 ml

pH semene: ≥ 7,2

Koncentrace spermií: 15 × 106/ml 
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Celkový počet spermií: 39 × 106/ml 

Celková pohyblivost spermií (progresivní (PR) a neprogresivní (NP): 40 %

Progresivní pohyblivost spermií (PR): 32 %

Morfologie spermií (normální formy): 4 %

Vitalita (živé spermie): 58 %

Peroxidáza-pozitivní leukocyty: méně než 1 × 106/ml

MAR test (spermie s navázanými částicemi): méně než 50 %

Immunobead test (spermie vázající polyakrylové kuličky): méně než 50 %

Zinek ve spermatu: více než 2,4 μmol/ejakulát

Fruktóza ve spermatu: více než 13 μmol/ejakulát

Seminální neutrální glukosidáza: více než 20 mU/ejakulát [13, s. 224]

1.6 Nomenklatura parametrů ejakulátu

Aspermia: úplná absence ejakulátu.

Asthenozoospermie: snížené procento progresivně pohyblivých (PR) spermií 

pod dolní referenční mez.

Asthenoteratozoospermia: snížená procenta progresivně pohyblivých (PR)

spermií a morfologicky normálních spermií pod dolní referenční meze.

Azoospermia: v ejakulátu nejsou přítomny žádné spermie.

Cryptozoospermia: spermie nejsou přítomny v čerstvě připraveném preparátu, 

ale jsou nalezeny po centrifugaci vzorku.

Haematospermia: přítomnost erytrocytů v ejakulátu.

Leukocytospermia (pyospermia): zvýšená koncentrace leukocytů nad horní 

referenční mez.

Necrozoospermia: snížené procento živých spermií a zvýšené procento 

nepohyblivých spermií v ejakulátu.

Normozoospermia: veškeré hodnocené parametry ejakulátu jsou v referenčních 

mezích.
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Oligoasthenozoospermia: snížená koncentrace spermií a snížené procento 

progresivně pohyblivých (PR) spermií pod dolní referenční meze.

Oligoasthenoteratozoospermia: snížená koncentrace spermií, snížená procenta

progresivně pohyblivých (PR) a morfologicky normálních spermií pod dolní 

referenční meze.

Oligoteratozoospermia: snížená koncentrace spermií a snížené procento 

morfologicky normálních spermií pod dolní referenční meze.

Oligozoospermia: snížená koncentrace spermií pod dolní referenční mez.

Teratozoospermia: snížené procento spermií s normální morfologií pod dolní 

referenční mez. [13, s. 226]
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2 Cíle práce

1) Stručně shrnout a popsat jednotlivé laboratorní metody vyšetření spermatu.

2) V praktické části ověřit imunofluorescenční metodu pro detekci leukocytů 

v ejakulátu pomocí monoklonální protilátky proti lidskému antigenu CD45 

s fluorescenčním značením z hlediska případného zavedení do rutinního provozu 

v Centru reprodukční genetiky FN Motol.

Tato metoda byla navržena jako zjednodušení stávající imunocytochemické 

metody založené na vícestupňové detekci CD45 antigenu pomocí primární 

protilátky, sekundární protilátky a komplexu alkalické fosfatázy a protilátky 

proti alkalické fosfatáze (Alkaline Phosphatase - Anti-Alkaline Phosphatase -

APAAP). Použitím přímo fluorescenčně značené protilátky může tato metoda 

být výrazně zjednodušena tak, že jí lze provádět přímo v andrologické laboratoři 

vybavené fluorescenčním mikroskopem a není potřebné speciální vybavení 

a reagencie pro imunocytochemické metody. 
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3 Praktická část

3.1 Metodika a materiál

3.1.1 Princip metody

Navržená imunofluorescenční metoda pro detekci leukocytů v ejakulátu je 

založena na principu interakce antigenu a monoklonální protilátky. K tomuto účelu se 

používá specifická myší monoklonální protilátka značená fluorescein-5-

isothiokyanátem – FITC (klon MEM-28, izotyp IgG1) proti lidskému antigenu CD45, 

který je exprimován na povrchu všech typů leukocytů. K vizualizaci jader leukocytů se 

používá fluorescenční barvení (DAPI – 4' 6-diamidin-2-phenylindole nebo PI –

propidum iodide). Pomocí této metody lze pod fluorescenčním mikroskopem detekovat

všechny typy leukocytů (neutrofilní, eosinofilní a basofilní granulocyty, lymfocyty, 

monocyty a makrofágy) a zároveň je lze spolehlivě odlišit od jiných kulatých buněk.

3.1.2 Biologický materiál

Pro analýzu byly použity vzorky ejakulátu od pacientů navštěvujících Centrum 

reprodukční genetiky FN Motol. Naší cílovou skupinou byli muži, u kterých byla během 

základního spermatologického vyšetření zjištěna zvýšená koncentrace přídatných kulatých 

buněk v ejakulátu (leukocyty, nevyzrálé zárodečné buňky) nad horní referenční mez

(≥ 1.0 × 106/ml). Všechny čerstvé vzorky ejakulátu, získané masturbací do čisté 

odběrové nádobky, se před analýzou nejprve uloží na 25-30 minut do třepacího

inkubátoru při 37º C ± 1º C, během této doby dojde ke zkapalnění vzorku. Následně se 

provede základní spermatologické vyšetření, při kterém se nejprve vyhodnotí objem, 

pH, viskozita a vzhled ejakulátu. Poté se mikroskopicky vyhodnotí koncentrace spermií, 

motilita, vitalita, aglutinace a koncentrace přídatných kulatých buněk v ejakulátu. 

Pro pozitivní kontrolu byly použity suspenze leukocytů ze vzorků periferní 

krve od pacientů z Oddělení klinické hematologie, kteří měli zvýšenou hladinu 

leukocytů v krvi.

3.1.3 Pracovní postup

Před analýzou je nutné ejakulát v odběrové nádobce pečlivě promíchat, aby byl 

vyšetřovaný vzorek homogenní. Poté se pomocí pipety odebere 0,5 ml vzorku a smíchá 
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se s 2,5 ml PBS pufru v centrifugační zkumavce. Takto vzniklý roztok se centrifuguje 

5 minut při 1800rpm, následně se pipetou odebere nadbytečný supernatant a sediment 

na dně zkumavky se promíchá s 2,5 ml PBS, poté se ještě jednou centrifuguje 5 minut 

při 1800rpm. Po centrifugaci se odebere nadbytečný supernatant a sediment se pomocí 

pipety pečlivě promíchá s 0,5 ml PBS. 

Následně se nanese 5 μl připraveného roztoku ejakulátu na čisté podložní 

sklíčko a nechá se na vzduchu zaschnout. Oblast na podložním sklíčku se označí 

diamantovým rydlem. Zaschlá sklíčka se musí zafixovat. Byly otestovány 2 metody: fixace 

acetonem a 3,7 % paraformaldehem, vždy po dobu 10 minut. Po fixaci se sklíčka dvakrát 

propláchnou v PBS. 

Na označenou oblast na sklíčku se následně pomocí pipety nanese 10 μl myší 

monoklonální protilátky proti lidskému antigenu CD45 a nechá se inkubovat 30 minut 

při pokojové teplotě. Je nutné inkubovat ve vlhké komůrce, aby sklíčka s nanesenou 

protilátkou nevyschla.

Po 30 minutách inkubace se sklíčka dvakrát propláchnou v PBS a nechají se 

pouze okapat. Následně se na vyznačenou oblast na sklíčku nanese 10 μ montovacího 

media Vectashield s propidium iodidem a opatrně se přiloží krycí sklíčko, na preparátu 

by neměly vzniknout žádné bubliny. Takto připravené preparáty se poté mohou ihned 

analyzovat pod fluorescenčním mikroskopem nebo je možné je uchovat v mrazničce pro 

pozdější analýzu.

3.1.4 Příprava preparátů pro pozitivní kontrolu

Pro pozitivní kontrolu byly použity suspenze leukocytů ze vzorků periferní 

krve, ze kterých bylo nutné nejprve odstranit erytrocyty. K tomuto účelu jsme použili 

lyzační roztok (roztok chloridu amonného). 50 μ plné krve se v centrifugační zkumavce 

smíchá s 3 ml lyzačního roztoku a nechá se inkubovat 15 minut při pokojové teplotě. Po 

inkubaci se roztok centrifuguje 5 minut při 500rpm, následně se pipetou odsaje 

přebytečný supernatant a sediment se promíchá s 200 μl PBS pufru. Poté se 5 μl takto 

připraveného roztoku nanese na čisté podložní sklíčko a dále se postupuje podle návodu 

stejně jako u vzorků spermatu.

Bylo připraveno celkem 7 preparátů, lišících se zastoupením leukocytů 

a spermií. Jeden preparát byl připraven pouze ze vzorku spermatu o známé koncentraci 

spermií, bez zvýšeného výskytu přídatných kulatých buněk. Druhý preparát byl 
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připraven pouze ze suspenze leukocytů o známé koncentraci. Dalších 5 preparátů bylo 

připraveno z namixovaných vzorků spermatu a suspenze leukocytů v různých 

poměrech. Pro přípravu těchto preparátů byl použit vzorek krve s koncentrací leukocytů 

18,9 × 109/l a vzorek spermatu s koncentrací spermií 42 × 106/ml, vzorky se poté 

naředily na přibližně stejnou koncentraci buněk 10 mil./ml.

3.1.5 Mikroskopická analýza

Analýza byla prováděna pod fluorescenčním mikroskopem Zeiss Axioplan 2 

mot. Na preparátech určených pro pozitivní kontrolu bylo hodnoceno, zda jsou 

leukocyty po inkubaci s myší monoklonální protilátkou proti antigenu CD45 dobře 

detekovatelné, zda mají správný tvar a velikost. Dále bylo hodnoceno, zda poměr 

spočítaných spermií a leukocytů na jednom preparátu odpovídá poměru namíchání 

vzorků. Do hodnocení byly zařazeny pouze spolehlivě rozpoznaná kompletní 

spermatozoa bez morfologických defektů a leukocyty s červeně obarvenými jádry

a zeleně značenou cytoplazmou, s typickým tvarem a velikostí. U skupiny 

vyšetřovaných pacientů, kteří měli v ejakulátu zvýšenou koncentraci kulatých buněk, se 

pod fluorescenčním mikroskopem vyhodnocoval počet spermií, leukocytů a počet 

jiných kulatých buněk než leukocytů. Z těchto údajů se poté vypočítala výsledná 

koncentrace kulatých buněk a výsledná koncentrace leukocytů v ejakulátu a tyto 

hodnoty se porovnaly s výsledky ze spermiogramu. 
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3.2 Přístrojové vybavení a pomůcky

Tabulka 1. Použité přístroje a pomůcky.

Přístrojové vybavení a pomůcky Výrobce/název

Centrifuga Eppendorf Minispin

Fluorescenční mikroskop Zeiss Axioplan 2 mot.

Lednice Liebherr KGT 3933

Automatické pipety Eppendorf, Finnpipette, Gilson

Pipetovací nástavce Nichiryo Pipette Mate

Mikroskopická podložní a krycí skla Menzel-Gläser

Centrifugační zkumavky dodává P-LAB a.s.

Kádinky dodává P-LAB a.s.

Plastové mikrozkumavky Eppendorf dodává P-LAB a.s.

Pinzeta dodává P-LAB a.s.

Diamantové rydlo dodává P-LAB a.s.

Stopky Timer Clock

Špičky k pipetám modré, žluté, šedé Eppendorf Czech a Slovakia s.r.o.

3.3 Reagencie

Tabulka 2. Použité reagencie.

Reagencie Výrobce

Pufr PBS, pH 7,0 Lékárna FNM

Aceton Penta

Formaldehyd 37 % p.a. Penta

Monoklonální protilátka proti 

antigenu CD45 
Exbio, 1F-222-T025

PI (propidium iodide) Vector labs

Vectashield with DAPI Vector labs

Lyzační roztok (roztok chloridu 

amonného)
poskytnuto z KDHO

Imerzní olej Carl Zeiss spol. s r.o.

Demineralizovaná voda ÚBLG FNM
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4 Výsledky

4.1 Pozitivní kontrola

V rámci přípravy imunofluorescenční metody pro stanovení koncentrace 

leukocytů v ejakulátech pacientů byla nejprve provedena pozitivní kontrola. Na 

preparátu připraveného ze suspenze leukocytů byly pod fluorescenčním mikroskopem 

vyhodnoceny detekované leukocyty s typickým tvarem a velikostí. Leukocyty po 

inkubaci s myší monoklonální protilátkou, která byla purifikována a označena

fluorescein-5-isothiokyanátem (FITC), byly při malém zvětšení dobře rozpoznatelné.

V červeném filtru byla dobře viditelná jádra leukocytů, obarvená propidium iodidem. 

V zeleném filtru fluorescenčního mikroskopu byla dobře viditelná cytoplazmatická 

membrána leukocytů, která byla jasně značená fluorescein-5-isothiokyanátem (Obrázek 

10).

Bylo zjištěno, že pro analýzu nátěru z ejakulátu je vhodnější použít fixaci 3,7% 

paraformaldehydem, buňky byly pod fluorescenčním mikroskopem ostřejší a lépe 

rozlišitelné.

Obrázek 10. Leukocyty pod fluorescenčním mikroskopem detekované 

imunofluorescenční metodou, objektiv 63×.
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Při pozorování buněk pod větším zvětšením bylo patrné, že červeně obarvená 

jádra leukocytů neměla původní tvar (Obrázek 11). Jádra buněk byla rozpadlá, což 

mohlo být způsobeno působením lyzačního roztoku nebo mohlo dojít k porušení buněk 

během přípravy preparátu. 

Obrázek 11. Leukocyty pod fluorescenčním mikroskopem detekované 

imunofluorescenční metodou, objektiv 100×.

Na preparátu připraveného ze suspenze spermií byly pod fluorescenčním 

mikroskopem hodnoceny obarvené spermie s typickým tvarem a velikostí, bez 

morfologických defektů. Spermie byly pod fluorescenčním mikroskopem velmi dobře 

rozlišitelné. Byly hezky viditelné hlavičky spermií, střední části spermií i bičíky. 

Hlavičky spermií, obsahující jádro s haploidní sadou chromozomů, byly obarvené 

červeně propidium iodidem (Obrázek 12). Na preparátech připravených 

z namixovaných vzorků spermatu a suspenze leukocytů v různých poměrech bylo 

zjištěno, že poměr spermií a leukocytů příliš neodpovídá poměru naředění. Na všech 

preparátech podstatně převažoval počet spermií. Spermie byly zároveň lépe rozlišitelné, 

měly neporušený tvar. Leukocyty byly pod mikroskopem jasně značené, nicméně jejich 

jádra ztratila původní tvar. Porušení původního tvaru leukocytů bylo s největší 

pravděpodobností způsobeno působením lyzačního roztoku, který sloužil k odstranění 

erytrocytů ze vzorku krve. Bylo zjištěno, že leukocyty detekované ve vzorku ejakulátu, 
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který nebyl před analýzou vystaven působení lyzačního roztoku, měly zachovaný 

původní tvar a jádra buněk nebyla rozpadlá. 

Obrázek 12. Spermie s červeně obarvenými jádry propidium iodidem viditelné pod 

fluorescenčním mikroskopem, objektiv 63×.

4.2 Optimalizace fixace a obarvení preparátů

Byly vyzkoušeny dva způsoby fixace preparátu – v acetonu a v 3,7% 

paraformaldehydu. Pro počáteční experimenty byla použita fixace preparátu acetonem, 

tak jak je popsána u doporučeného postupu imunocytochemické detekce v manuálu 

WHO. [WHO, s. 117-121] Přestože tato fixace umožňovala detekci, kvalita preparátů 

nebyla zcela uspokojivá a v preparátech bylo pozorováno uvolňování buněk 

z podložního skla. Byla proto otestována i alternativní metoda fixace 

paraformaldehydem, která vedla k lepším výsledkům jak z hladiska zachování struktury 

buněk, tak z hlediska stability preparátu.

K vizualizaci jader, rozlišení spermií a ostatních kulatých buněk v mikroskopu 

bylo otestováno DAPI (4' 6-diamidin-2-phenylindole), které je značí modře a PI 

(propidium iodide) značící červeně. K simultánnímu prohlížení je vhodnější červené 

značení PI, které umožňuje použít dvoupásmový červeno-zelený fluorescenční filtr 

a tedy prohlížet preparát bez nutnosti střídání filtrů. K nalezení pozitivně značených 
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buněk v preparátech s jejich nízkým zastoupením je ale i tak vhodnější použít specifický 

zelený filtr a až k počítání jejich poměru k ostatním buňkám použít filtr dvoupásmový.

4.3 Skupina vyšetřovaných pacientů

Soubor vyšetřovaných pacientů zahrnoval 6 mužů ve věku 19-40 let. U všech 

pacientů byla po provedení spermiogramu zjištěna zvýšená koncentrace kulatých buněk 

nad horní referenční mez (≥ 1.0 × 106/ml). V tabulce č. 3 jsou uvedeny výsledné 

koncentrace spermií a kulatých buněk zjištěné na spermiogramu, věk pacientů 

a výsledky kultivačního vyšetření.

Tabulka 3. Skupina vyšetřovaných pacientů.

Věk
Koncentrace 

spermií

Koncentrace 

kul. buněk
Kultivační vyšetření

Pac. č. 1 19 93,5 × 106/ml 4,3 × 106/ml
Difteroidy 

Streptococcus agalactiae, skupina B  

Pac. č. 2 19 28,5 × 106/ml 1,8 × 106/ml mikrob. neuzavřená

Pac. č. 3 39 92,5 × 106/ml 20 × 106/ml
Staphylococcus koaguláza 

negativní

Pac. č. 4 38 20,5 × 106/ml 6,6 × 106/ml viridující streptokoky

Pac. č. 5 40 48 × 106/ml 17 × 106/ml mikrob. negativní

Pac. č. 6 34 178 × 106/ml 3,4 × 106/ml mikrob. neuzavřená

U této skupiny vyšetřovaných pacientů se pod fluorescenčním mikroskopem 

vyhodnocoval počet spermií, leukocytů a počet jiných kulatých buněk než leukocytů. 

V několika zorných polích se počítaly buňky do celkového počtu 1000 spermií. 

U pacienta č. 5., který měl nižší koncentraci spermií a vysokou koncentraci leukocytů, 

se počítaly buňky do celkového počtu 100 leukocytů. Z těchto údajů se poté vypočítala 

výsledná koncentrace buněk: počet buněk/počet spermií × koncentrace spermií. Pro 

výpočet koncentrace buněk byla použita už zjištěná koncentrace spermií. V tabulce č. 4 

jsou uvedeny výsledné koncentrace leukocytů a kulatých buněk dohromady.



Bakalářská práce Vyšetřovací metody v andrologii

50

Tabulka 4. Výsledné koncentrace kulatých buněk a leukocytů.

Počet buněk Koncentrace buněk

spermie
kulaté 

buňky
leukocyty kulaté buňky leukocyty

Pac. č. 1 1000 31 63 8,789 × 106/ml 5,890 × 106/ml

Pac. č. 2 1000 24 27 1,453 × 106/ml 0,684 × 106/ml

Pac. č. 3 1000 38 11 4,532 × 106/ml 1,017 × 106/ml

Pac. č. 4 1000 43 37 1,640 × 106/ml 0,758 × 106/ml

Pac. č. 5 397 8 100 13,395 × 106/ml 12,403 × 106/ml

Pac. č. 6 1000 3 35 6,760 × 106/ml 6,230 × 106/ml

Obrázek 13. Leukocyty detekované imunofluorescenční metodou u pacienta č. 1, 

objektiv 100×.

Obrázek znázorňuje leukocyty a spermie pod fluorescenčním mikroskopem s použitím 

dvoupásmového červeno-zeleného filtru. Jádra buněk jsou obarvená červeně propidium 

iodidem, cytoplazmatická membrána leukocytů je jasně značená zeleně fluorescein-5-

isothiokyanátem.
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5 Diskuze

Předmětem této studie bylo ověření specifické imunofluorescenční metody pro 

detekci leukocytů v ejakulátu pomocí monoklonální protilátky proti lidskému antigenu 

CD45, který je exprimován na povrchu všech typů bílých krvinek. Hlavním úkolem 

bylo tuto metodu adaptovat na detekci leukocytů v ejakulátu a ověřit její použitelnost 

v praxi.

Soubor vyšetřených pacientů zahrnoval 6 mužů, u kterých byla po provedení 

spermiogramu zjištěna zvýšená koncentrace kulatých buněk nad horní referenční mez. 

Zvýšená koncentrace leukocytů (leukocytospermie) byla pomocí této metody prokázána 

u 4 pacientů. Tento nález byl poté potvrzen u 3 pacientů provedeným kultivačním

vyšetřením, během kterého byla prokázána přítomnost infekčních agens v ejakulátu.

Nejčastěji se jednalo o staphylokokové a streptokokové infekce. U jednoho pacienta byl 

výsledek kultivačního vyšetření negativní i přesto, že na spermiogramu byla zjištěna

poměrně vysoká koncentrace kulatých buněk 17 mil/ml a imunofluorescenční metodou 

byla vyhodnocena koncentrace leukocytů 12,403 mil/ml. Příčinou může být přítomnost 

jiných infekčních agens, které nebyly zjištěny běžným kultivačním vyšetřením (např. 

mykoplazmata a chlamydie). Naopak u pacienta č. 4 byla pomocí imunofluorescenční

metody zjištěna nízká koncentrace leukocytů 0,758 mil/ml, následně provedené 

kultivační vyšetření však odhalilo přítomnost viridujících streptokoků. U pacienta č. 3 

byla na spermiogramu zjištěna vysoká koncentrace kulatých buněk 20 mil/ml

a kultivačním vyšetřením byla prokázána přítomnost koaguláza negativních 

staphylokoků. Imunofluorescenční metodou byla vyhodnocená koncentrace kulatých 

buněk 4,532 mil/ml a koncentrace leukocytů 1,017 mil/ml. Tento výsledek se výrazně 

liší od výsledku ze spermiogramu. 

Příčinou diskrepancí mezi odhadem celkových koncentrací kulatých buněk 

zjištěných při vyšetření nativního vzorku a koncentrací leukocytů zjištěnou 

imunofluorescencí u pacientů s prokázanou bakteriální infekcí mohou být chyby 

a nepřesnosti vyplývající z toho, že metoda nebyla ještě zcela zavedena 

a standardizována. Rozdíl ale může být způsoben i tím, že pro imunofluorescenční 

vyšetření je nutný proplach vzorku pufrem a centrifugace, při čemž může dojít 

k rozpadu některých buněk. 

V rámci této studie však bylo prokázáno, že pomocí této metody lze spolehlivě 

odlišit leukocyty od jiných kulatých buněk přítomných v ejakulátu (nezralé zárodečné 
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buňky). Dále bylo zjištěno, že pro analýzu čerstvého preparátu je vhodnější použít 

fixaci ve 3,7% paraformaldehydu než v acetonu, buňky byly pod fluorescenčním 

mikroskopem ostřejší a lépe rozlišitelné. Pro výpočet koncentrace leukocytů byla 

použita už zjištěná koncentrace spermií. Jinou možností by mohlo být přidání 

mikroskopických kuliček o známé koncentraci, podle které by se následně vypočítala 

koncentrace leukocytů. 

Pro detekci leukocytů se nejčastěji standardně používá metoda barvící, odlišující

peroxidáza – pozitivní polymorfonukleární leukocyty (neutrofilní, eosinofilní a basofilní 

granulocyty) od jiných buněk. Jedná se o cytochemickou metodu, která je založena na 

peroxidázové reakci při barvení ortho-toluidinovou modří. Na rozdíl od metody 

imunofluorescenční je peroxidázová metoda jednodušší, levnější a časově méně 

náročná. Její hlavní nevýhodou je skutečnost, že dochází k obarvení pouze granulocytů, 

které obsahují peroxidázu. Další nevýhodou je obtížné hodnocení dané pouze slabým 

zabarvením pozitivních buněk. Hodnocení navíc bývá ztíženo přítomností bublinek 

kyslíku, vznikajících při rozkladu peroxidu.

Imunofluorescenční metodou lze detekovat všechny typy leukocytů 

(granulocyty, lymfocyty, monocyty i makrofágy), je proto považována za specifičtější.

Autoři Villegas et al. publikovali studii, ve které porovnávali tyto dvě metody na 46 

pacientech. Pro imunofluorescenční metodu použili několik monoklonálních protilátek: 

anti CD45 (pro všechny typy leukocytů), anti CD15 (pro granulocyty), anti CD68 (pro 

makrofágy), anti CD2 (pro T-lymfocyty) a anti CD22 (pro B-lymfocyty). Ve své studii 

zjistili, že pomocí imunofluorescenční metody byla leukocytospermie prokázána u 19

pacientů (41.3%), peroxidázovou metodou byla leukocytospermie prokázána pouze u 9 

pacientů (19.6%). Výsledky jejich studie dokazují, že pro identifikaci a kvantifikaci 

leukocytů v ejakulátu je přesnější imunofluorescenční metoda. [26]
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Závěr 

V praktické části práce byla ověřena imunofluorescenční metoda pro detekci 

leukocytů v ejakulátu pomocí monoklonální protilátky proti lidskému antigenu CD45, 

který je exprimován na povrchu všech typů leukocytů. V rámci přípravy byly upraveny 

některé kroky v pracovním postupu, byla vybrána nejvhodnější metoda fixace 

a optimální fluorescenční barvivo. Tyto dílčí poznatky mohou být přínosem pro další 

studie. Pro případné zavedení metody do rutinního provozu v Centru reprodukční 

genetiky FN Motol by bylo potřeba tuto metodu vyzkoušet na větším počtu pacientů 

a provést validaci metody. Přínosné pro posouzení spolehlivosti metody by mohlo být 

porovnání této imunofluorescenční metody s peroxidázou metodou nebo s detekcí 

pomocí průtokové cytometrie.
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