
Abstrakt 

 

Předmětem našeho sledování byl inhibin, hormony účastnící se regulace 

gametogeneze. Zkoumali jsme ho jako marker gametogeneze jak u mužů, tak u 

žen, dále při diagnostice příčin neplodnosti a při monitoraci její léčby. Zajímalo 

nás parakrinní působení inhibinu A a B, reflexe jejich hladin ve folikulárních 

tekutinách a seminální plazmě vzhledem k sérovým koncentracím v závislosti na 

typu reprodukční poruchy.  

Monitorovali jsme hladiny inhibinu B v séru a v seminální plazmě 355 

mužů léčených pro poruchu plodnosti, v kontextu s jejich andrologickým a 

imunologickým stavem. Současně jsme vyšetřovali kvalitu spermiogeneze 

v oblasti akrozomu spermie. Dále jsme vyšetřili 72 žen podstupujících ovariální 

hyperstimulaci pro účely in vitro fertilizace, s přenosem embrya. Sledovali jsme 

změnu koncentrací hladin inhibinu A a B v sérech a folikulárních tekutinách 

v závislosti na typu reprodukční poruchy, na průběhu a výsledku léčby, či 

vzniku případných komplikací. Sérum jsme nabírali v době ovariální punkce, 

transferu embrya a diagnostiky časného těhotenství. Folikulární tekutiny jsme 

získali při ovariální punkci za účelem zisku oocytů. Hladiny obou inhibinů jsme 

stanovili komerčními ELISA sety ve všech médiích (sérum, folikulární tekutina, 

seminální plazma). 

Potvrdili jsme, že inhibin B je vhodným markrem spermiogeneze u mužů, 

je však potřeba vyšetřovat pacienta komplexně, společně se zhodnocením jeho 

imunologického profilu či vyšetřením kvality akrozomu. Seminální plazma je 

v některých indikovaných případech vhodnějším diagnostickým biologickým 

materiálem.  

Zdá se, že inhibin B je vhodnějším markerem také intraovariálních 

procesů zrání oocytů. Folikulární inhibin B v naši studii lépe reflektoval 

přítomnost oocytu. Inhibin A odráží primární ovariální potenciál, je hormonem 

raného těhotenství. Oba inhibiny si v průběhu stimulovaného cyklu zachovaly 



obdobnou dynamiku sérových hladin, bez ohledu na typ reprodukční poruchy. 

Rozdíly mezi inhibinem A a B, zejména ve folikulárních tekutinách, otvírají 

prostor k podrobnějšímu výzkumu, hlavně v oblasti jejich parakrinního 

působení. 
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