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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 
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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. 

 

Klíčové slova: inhibin A, inhibin B, folikulární tekutina, seminální plazma, 

neplodnost, akrozom, in vitro fertilizace 
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Abstract 

 

Inhibin A and B participate to regulation of gametogenesis. We 

investigated their applicability as a marker of gametogenesis of men 

fertility disorders. We monitored the levels of inhibins during the 

treatment. We interested in their paracrine activity, relationship in sera, 

follicular fluid and seminal plasma depending on cause of fertility failure. 

We studied the levels of inhibin B in serum and seminal plasma 

from 355 men treated for fertility failure, in the context of their 

andrological and immunological findings (quality of spermiogrammes and 

acrosome area). We monitored concentration of levels of inhibin A and B 

in serum and follicular fluids depending on cause of fertility failure, on 

course and treatment outcome. We took blood samples in the time of the 

oocytes collection, of the embryotransfer and early pregnancy. The 

follicular fluids were obtained during the oocytes collection. The levels of 

both of inhibins were measured by ELISA in all medium (serum, follicular 

fluid, seminal plasma).  

We confirm, that inhibin B is useful marker of spermatogenesis in 

men, but is necessary to examine patient in complex with determination of 

immunology profile or quality of acrosome. Seminal plasma is, in some 

indicated cases, more suitable diagnostics material.  

Similarly inhibin B in women seems to be more accurate marker of 

intraovarian processes in course of oocyte maturation, mainly its levels in 

follicular fluids. In our study inhibin B better reflected a presence of 

oocyte and the serum levels were with correlation to levels in follicular 

fluid. Inhibin A reflected prime ovarian reserve, the potential to 

reproductive processes. There was difference between its serum levels 

depending on cause of fertility failure. The difference between levels 
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inhibin A and B, especially in follicular fluids, take place to detailed 

research their paracrine activity. 

 

Key words: inhibin A, inhibin B, follicular fluid, seminal plasma, 

infertility, acrosom, in vitro fertilization 
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Seznam používaných symbolů a zkratek (řazených abecedně) 

 

A  Asthenospermia; progresivní pohyb spermií je pod dolní 

referenční limit 

Ab  Antibody, protilátka; bílkovina schopna specificky vázat 

antigen 

ABP  Androgen Binding Proteine, androgeny vázající protein; 

glykoprotein produkovaný Sertoliho buňkami varlat, 

specificky vážící androgeny 

AF  Andrologický faktor, mužská příčina neplodnosti 

Ag  Antigen; látka schopna vyvolat specifickou imunitní reakci 

AH Assisted Hatching, asistovaný hatching; in vitro 

mikromanipulační technika asistované reprodukce, při které se 

chemicky, mechanicky nebo laserem naruší zona pellucida 

embrya, a tím se podpoří separace blastocysty 

AHF  Adenohypofýza; přední žlázová část podvěsku mozkového 

AMH  Anti-müllerian hormone = MIF - Müllerian inhibiting factor = 

MIS – Müllerian inhibiting substance = MIH – Müllerian 

inhibiting hormone; hormon proteinové povahy produkován 

gonádami s inhibičním vlivem pro vývoj Müllerového vývodu 

embrya 

AMP  Adenosinmonofosfát; nukleotid složený z nukleové báze 

adeninu, cukru ribózy a jedné fosfátové skupiny, součást 

energetického metabolizmu 

APA  AntiPhopholipid Antibodies, antifosfolipidové protilátky; 

orgánově nespecifické autoprotilátky namířené proti různým 

fosfolipidům buněčných membrán 
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ARDS  Acute Respiratory Distress Syndrom, syndrom akutní dechové 

tísně; difuzní alveolární poškození při systémové zánětlivé 

odpovědi organizmu 

ART Assisted Reproductive Technology, metody asistované 

reprodukce; všechny léčebné procesy, včetně in vitro 

manipulací s lidskými zárodečnými buňkami či embryi, za 

účelem narození dítěte 

ASA AntiSperm Antibodies, protilátky proti spermiím 

AZO  Azoospermia; ejakulát neosahuje spermie 

aZP  Antizonální protilátky; protilátky proti zona pellucida oocytu 

a časného embrya 

BG  Betaglykan; proteoglykan, solubilní i k membráně vázaný, 

známy jako Transforming Growth Factor Beta Receptor III 

(TGFBRIII), se schopností vázat TGF-beta 

BMP Bone morphogenetic protein (BMP); skupina růstových 

faktorů se schopností indukovat formaci kosti a chrupavky, 

účastní se organizace stavby tkání v celém těle  

COS  Control Ovarian Stimulation, kontrolovaná ovariální 

stimulace; farmakologicky navozený růst a vývoj více 

ovariálních folikulů současně za účelem zisku více zralých 

oocytů v jednom cyklu 

Da  Dalton; jednotka molekulové hmotnosti 

DF  Děložní faktor; příčina poruchy plodnosti v patologii dělohy 

EFI  Endometriosis Fertility Index; klasifikační systém k predikci 

léčby endometriózy 

EIA  Enzyme ImmunoAssay 

ELISA Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay 

ESHRE European Society for Human Reproduction and Embryology 
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ET Embryotransfer; procedura asistovaných reprodukčních 

technik, při které se přenáší jedno embryo do dělohy nebo 

vejcovodu 

F Fyziologický (obecné označení) 

FET Frosen-thawed embryotransfer = KET - kryoembryotransfer; 

k přenosu embrya bylo použito zmrazeně uchovávané a 

následně rozmražené embryo 

FF  Follicular fluid, folikulární tekutina  

FSH  Folikulostimulační hormon; hormon adenohypofýzy, který 

stimuluje růst a vývoj folikulů v ovariu 

G  Gravidita, těhotenství 

GDF  Growth differentiation factor; skupina růstových faktorů 

účastnících se stavby a přestavby různých tkání organizmu a 

embrya, např. v ovariu GDF-9 participuje v ovulaci 

GIFT Gamete intrafallopian transfer; procedura asistované 

reprodukce, při které se zavádí obě gamety – vajíčka i 

spermie, do vejcovodu 

GIT Gastrointestinální trakt, trávicí soustava 

GnRH  Gonadotropine-releasing hormone, gonadoliberin; hormon 

hypotalamu stimulující produkci a vylučování gonadotropních 

hormonů adenohypofýzou 

hCG Human chorionic gonadotopin hormone, lidský choriový 

gonadotropin; hormon produkovaný syncitiotrofoblastem 

placenty, stimuluje růst těhotenského žlutého tělíska v ovariu 

HT  Hypotalamus; část diencefala, s mnohými významnými 

centrálně regulačními funkcemi 

HKT  Hematokrit; podíl erytrocytů na celkovém objemu krve 
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ICMAR International Committee for Monitoring Assisted 

Reproductive Technology, Mezinárodní komise pro sledování 

reprodukčních technologií 

ICSI Intracytoplasmic sperm injection; procedura asistované 

reprodukce, při které se pomocí jehly zavede jedna spermie do 

cytoplazmy oocytu 

Ig  Imunoglobulin; protein účastnící se imunitních procesů 

IGF Inzulin-like growth factor, inzulinu podobný růstový faktor, 

somatomedin; peptidový hormon, vylučován v játrech, 

svalech či tukové tkáni vlivem působení růstového hormonu 

IL  Interleukin; cytokin, signální molekula humorální imunity 

INH  Inhibin; peptidový hormon produkovaný gonády s inhibičním 

vlivem na adenohypofýzu 

IR  Receptor pro inhibin 

IVF In vitro fertilization, mimotělní oplození 

LH  Luteinizační hormon; gonadotropní hormon adenohypofýzy 

KET  Kryo-embryo transfer, viz FET 

MoAb  Monoklonální protilátka; protilátka z jediného klonu 

plazmocytů 

MAR-test Mixed antiimunoglobulin reaction test, smíšený 

antiimunoglobulinový test 

MESA Microsurgical epididymal sperm aspiration, mikrochirurgická 

aspirace spermií z nadvarlete 

MESE Microsurgical epididymal sperm extraction, mikrochirurgická 

extrakce spermií z nadvarlete 

MIF Müllerian inhibiting factor; viz AMH 

MIH Müllerian inhibiting hormone; viz AMH 

MIS  Müllerian inhibitory substance; viz AMH 
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N  Normospermia; ejakulát s fyziologickým počtem, morfologii a 

pohyblivosti spermií 

O  Oligospermia; ejakulát se sníženou koncentraci spermií pod 

dolní referenční mez 

OA  Oligoastenospermia; ejakulát s nízkým počtem a s málo 

pohyblivými spermiemi 

OF  Ovariální faktor; příčina poruchy plodnosti v nedostatečné 

funkci ovarií 

OHSS Ovariální hyperstimulační syndrom 

P  Patologický (obecné označení) 

PCO  Syndrom polycystických ovarií 

PESA Percutaneous epididymal sperm aspiration, perkutánní 

aspirace spermií z nadvarlete 

PGD Preimplantation genetic diagnosis, preimlantační genetická 

diagnostika; analýza pólového tělíska, blastomery, oocytu, 

zygoty nebo embrya k detekci genetických, strukturálních 

nebo chromozomálních aberací 

POF Premature ovariale failure, předčasné ovariální selhání 

rs Spearmanův korelační koeficient; číslo, které udává 

statistickou závislost mezi dvěma veličinami 

r-AFS The revissed American Fertility Society 

RIA  Radioimunoanalýza 

RRA  Radioreceptorová analýza 

S  Krevní sérum; nebuněčná složka krve, která vzniká po jejím 

vysrážení 

SP  Seminální plazma; tekutý supernatant centrifugovaného 

ejakulátu 
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TESE Testicular sperm extraction, mikrochirurgická extrakce 

spermií z varlete 

TF Tubární faktor; příčina poruchy plodnosti v nedostatečné 

funkci vejcovodů  

TGF-β  Transforming growth factor-β, transformující růstový faktor-

β; skupina cytokinů, účastnící se regulačních mechanizmů 

v oblasti buněčné diferenciace, embryonálního vývoje, 

vylučování hormonů a imunitních reakcí 

TNF-α  Tumor necrosis factor-α, faktor nádorové nekrózy-α; cytokin 

produkován aktivovanými makrofágy účastnící se iniciální 

zánětlivé reakce 

TST  Testosteron; hormon produkovaný mužskými gonádami 

WHO  World haelth organization, světová zdravotnická organizace 
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1 Úvod 

 

Lidská reprodukce je řízená komplexem systémů, které se vzájemně 

ovlivňují. Mluvíme o tzv. neuroendokrinně imunitní ose, kde se prolíná 

působení hormonů na cílové tkáně a jejich zpětnovazebná odpověď, 

neurogenní regulace endokrinních žláz, mezibuněčná komunikace a 

parakrinní působení, které bývá ovlivněné imunitními procesy. Tento 

složitý mechanizmus při dokonalé souhře nakonec vede k zrání 

zárodečných pohlavních buněk muže a ženy, jejichž splynutím začíná 

vývoj nového jedince, tížený výsledek reprodukčních procesů člověka. 

K selhání tohoto procesu může dojít na kterékoli úrovni, není proto divu, 

že se s poruchami plodnosti setkáváme stále častěji. Tento fakt vzhledem 

k současnému demografickému vývoji představuje velký socioekonomický 

problém, zejména v rozvinutých částech světa. Proto v únoru 2008 

Evropský parlament ve spolupráci s Evropskou společnosti pro lidskou 

reprodukci a embryologii (ESHRE) vyzval členské státy, aby neplodným 

párům zajistili všestranně dostupnou léčbu. Tím vzrůstají především 

kvalitativní nároky na diagnostiku a léčbu neplodnosti metodami 

asistované reprodukce (ART). Zvyšující se nároky v oblasti reprodukční 

medicíny vyžadují stále detailnější rozbor a pochopení jednotlivých 

reprodukčních procesů, z kterého pak můžou vzejít efektivnější léčebné 

postupy. 

Našim cílem při studiu úlohy inhibinů v lidské reprodukci bylo 

objasnit základní endokrinologické interakce u lidí s různou poruchou 

plodnosti. Inhibin, důležitý regulační hormon gametogeneze, již 

v současné době umožňuje diagnostiku mnohých patologií. Jeho úloha 
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zejména v parakrinním působení, zůstává však nadále předmětem 

vědeckého zájmu. 

 

 

1.1 Neplodnost 

Mezinárodní komise pro monitoraci technik asistované reprodukce 

(ICMART) a světová zdravotnická organizace (WHO) definují lidskou 

neplodnost jako „onemocnění reprodukčního systému, při kterém selhává 

dosažení klinické gravidity při nechráněném pohlavním styku 12 a více 

měsíců“ [Zegers-Hochschild, 2009]. Průměrný zdravý pár počne dítě do 

půl roku při pravidelném nechráněném pohlavním styku třikrát týdně. 

Zdravá žena pak nemá problém počaté dítě donosit a porodit. Podle 

aktuálních dat v normální populaci do jednoho roku otěhotní 84% párů, do 

dalšího roku pak dalších 8%. Párům, kterým se při skríningu zjistí jakékoli 

problémy, není vhodné léčbu odkládat. Rizika léčby, jako i následného 

těhotenství, je potřeba posuzovat individuálně. Diagnostika musí být 

prováděna vždy dvojici, nedílnou součástí je vyšetření spermatu muže a 

průkaz ovulace ženy. 

Příčina neplodnosti bývá v 40% na straně muže, v 40% na straně 

ženy, v 10% se na snížené plodnosti podílejí oba partneři, v 10% zůstává 

neobjasněna [Ulčová-Gallová, 2006]. 
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1.1.1 Mužská neplodnost 

 

Podle páté revize manuálu WHO pro vyšetřování lidského ejakulátu 

je neplodný muž ten, kterého partnerka neotěhotněla 12 měsíců po 

vysazení antikoncepce [WHO, 2010]. 

Příčiny reprodukčního selhání páru na straně muže souborně 

označujeme pojmem andrologický faktor (AF). Podle etiologie je můžeme 

rozdělit do několika skupin. Přehledně několik příkladů ukazuje tabulka 1. 

 

 

Tabulka 1 – Příčiny mužské neplodnosti 

Nemožnost koitu = impotentia coeundi 

 míšní léze, neurodegenerativní onemocnění 

Poruchy ejakulace 

 

anejakulace, retrográdní ejakulace, předčasná 

ejakulace, trauma, systémové nemoci 

Poškození varlat 

 zranění, chemoterapie, kryptorchizmus, infekce 

Poškození vývodného systému 

 infekce, vasectomia, ageneze chámovodu 

Genetické odchylky 

 

Klinefelterův syndrom, Sertolli cells only 

syndrom 

Imunologické příčiny 

 autoprotilátky, 10% mužské neplodnosti 

Endokrinologické příčiny  

 2% mužské neplodnosti 
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1.1.2 Ženská neplodnost 

 

Již bylo uvedeno, že neplodnost nutno posuzovat v páru. U ženy, 

kromě neschopnosti počít dítě, řešíme problém počaté dítě donosit a 

porodit. V naší literatuře rozlišujeme pojem sterilita – neschopnost ženy 

otěhotnět, a infertilita – neschopnost oplozené embryo donosit a porodit 

živého potomka. V anglických pramenech se terminologie zmíněných 

patologií nerozlišuje.   

Není málo častým jevem, že problémy s plodností nastanou při 

snahách o dalšího potomka. Je to způsobeno mnohými faktory, v dnešní 

době odkládáním těhotenství do vyšších věkových skupin, získanými 

onemocněními a v neposlední řadě, možnost sekundární imunizace a 

tvorby protilátek. Rozlišujeme tak pojem primární sterilita – žena, která 

doposud nebyla těhotná, a sekundární sterilita – žena s anamnézou 

těhotenství (bez ohledu na jeho výsledek).  

Existuje celé spektrum příčin, jak primární, tak sekundární sterility. 

Několik nejčastějších příkladů zobrazuje tabulka 2. 
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Tabulka 2 – Příčiny ženské neplodnosti 

Anatomické 40% primární, vrozené  

 

vývojové vady embryonálního původu – ageneze, 

zdvojené vady /uterus septus, duplex 

 sekundární  

 

srůsty po operacích, zánětech (infekce, systémové 

onemocnění pojiva, endometrióza, …), sterilizace, 

myomatóza 

Endokrinologické   

 

oligo/amenorea 40%, syndrom předčasného 

ovariálního selhání (POF), syndrom polycystických 

ovarií (PCO) 

Genetické   

 

Turnerův syndrom, gonádová dysgeneze, 

intersexualita 

Imunologické 11%   

 

autoimunitní nemoci, protilátky proti spermiím 

(ASA), protilátky proti zóna pellucida (aZP), 

antifosfolipidový syndrom (APA sy.), endometrióza 

Psychogenní 6%   

Neobjasněné 9%   
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1.2 Fyziologie reprodukčních procesů člověka 

 

1.2.1 Pohlavní cyklus muže  

 

Na pohlavní cyklus muže můžeme nahlížet ze dvou kvantitativně 

odlišných pohledů – hormonogeneze a zrání pohlavních buněk. 

Spermatogeneze probíhá v semenotvorných tubulech varlete, k jejichž 

bazální membráně těsně přiléhají Sertoliho buňky, a tvoří tak velmi 

účinnou hematogonadální bariéru, která je selektivně propustná. Zabraňuje 

průniku zejména velkému množství velkých molekul z intersticiální tkáně 

do lumen tubulů. Průnik steroidů a některých proteinů z intersticiálních 

Leydigových buněk do Sertoliho buněk, a naopak, umožňuje parakrinní 

působení těchto látek.  Primitivní zárodečné buňky - spermatogonie pevně 

nasedají na bazální membránu, v průběhu dospívání zrají na primární 

spermatocyty, které následně prochází meiotickým dělením. Vznikají 

sekundární spermatocyty a z nich spermatidy. Spermatidy zrají ve 

spermatozoa, spermie. Zjednodušené schéma seminiferního tubulu a 

spermatogeneze můžeme vidět na obrázku 1. 

Spermatogeneze je do profáze I meiotického dělení při tvorbě 

primárních spermatocytů v embryonálním období na pohlavních 

hormonech nezávislá. V období puberty se díky folikulostimulačnímu 

hormonu (FSH), testosteronu (TST) a jeho metabolitům umožní vytvoření 

sekundárních spermatocytů a spermatid. Pod vlivem luteinizačního 

hormonu (LH) AHF se v Leydigových buňkách indukuje tvorba TST, 

který působením na Sertoliho buňku ovlivňuje zrání spermatid v 

spermatozoa. Dále prostřednictvím záporné zpětné vazby inhibuje sekreci 
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LH AHF a gonadoliberinu (GnRH) HT, má výrazný proteoanabolický a 

růstový účinek, ovlivňuje vývoj sekundárních mužských pohlavních 

znaků. Trofický účinek na Sertoliho buňku má druhý hlavní hormon AHF 

– folikulostimulační hormon (FSH), který touto cestou ovlivňuje pozdní 

fázi zrání spermatidy. Sertoliho buňka pod vlivem FSH produkuje 

androgen vázající protein (ABP), MIS  - Müllerian inhibitory substance a 

inhibin, hlavní inhibiční substance varlat na produkci FSH AHF. 

Aromatáza Sertoliho buněk se účastní přeměny TST na estrogeny.  

V průběhu jednoho cyklu gametogeneze, asi za 74 dní, z jedné 

spermatogonie vyzraje přibližně 512 spermatid. Mikroprostředí 

intraluminárně v semenotvorných tubulech, a zejména správná funkce 

hematotestikulární membrány, ovlivňuje nejenom množství spermatogonií, 

ale i jejich kvalitu a funkčnost. Hlavička spermie kromě genetického 

materiálu nese na svém povrchu i lysozomu podobnou organelu – 

akrozom, který umožňuje proniknutí spermie do vajíčka. Aktivace 

akrozomu je možná po kapacitaci, enzymatickém procesu, který probíhá 

při průniku spermie ženským reprodukčním systémem. Prográdní pohyb 

spermie je aktivní proces, předpokládá správně vyvinutý tubulární systém 

krčku a bičíku spermie a absenci inhibičních vlivu prostředí, kterými 

můžou být například imobilizační protilátky [Ganong, 1993, Trojan, 1999]. 
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Obrázek 1 – Schéma spermatogeneze, semenotvorný kanálek 
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1.2.2 Pohlavní cyklus ženy 

 

Pohlavní systém ženy se od pohlavního systému muže liší 

v několika výrazných bodech. Spermatogeneze probíhá po celý život 

muže, od okamžiku dosažení pohlavní dospělosti. Zrání pohlavních buněk 

ženy – oogeneze je limitovaná konečným počtem buněk zárodečného 

epitelu. Oogonie se dělí během nitroděložního vývoje do stádia oocytu I. 

řádu. Po narození obsahuje každý vaječník přibližně 200 000 nezralých 

vajíček. Obalené vrstvou buněk vaziva kůry tvoří primordiální folikul, 

který se po iniciaci na začátku puberty stává morfologickým i 

endokrinologickým centrem oogeneze.  

Pro ženský pohlavní systém je charakteristická výrazná periodicita. 

Na začátku každého cyklu se několik folikulů pod vlivem hormonů AHF 

zvětšuje. Z kohorty rostoucích folikulů jeden roste rychle, stává se 

dominantním, ostatní regredují a podléhají atrézií. Zrající Graafův folikul 

je tvořen buňkami théky (externa / interna), granulózy, antrum foliculi 

vyplňuje folikulární tekutina, transudát plazmy. Uprostřed cyklu 

distendovaný folikul na podkladě hormonálních regulací praská, uvolňuje 

se zralé vajíčko, nastává ovulace. Folikul se přechodně plní krví, vzniká 

corpus luteum haemorrhagicum, buňky théky a granulózy proliferují a 

vznikají na tuk bohaté luteální buňky, tvoří se corpus luteum. V případě 

těhotenství corpus luteum svoji existenci prolonguje, stává se z něho 

corpus luteum gravidarum, jeden z nejdůležitějších hormonálních center 

raného těhotenství. V případě, že v daném cyklu k oplození a nidaci 

nedošlo, corpus luteum se zajizvuje v corpus albigans. Jednotlivé stádia ve 

vývoji folikulů jsou vyjádřena na obrázku 2.  
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Morfologické i hormonální změny podléhají regulačním 

mechanizmům AHF, která je centrálně řízená prostřednictvím HT. HT 

obsahuje neurony produkující GnRH, který je pulzatilně uvolňován a 

v sekrečních granulích transportován portálním oběhem ke gonadotrofům 

AHF. Řízení funkce HT je především inhibiční, a to na frekvenci 

generátoru pulzů uvolňování a produkce GnRH. Dnes známými regulátory 

jsou ovariální působky steroidní i nesteroidní povahy, dopaminergní 

systém, endogenní opioidy a celá řada neurotransmiterů. 

Gonadotrofy v centru předního laloku hypofýzy po stimulaci GnRH 

produkují gonadotropiny – LH a FSH. Oba jsou z AHF uvolňovány rovněž 

v intervalech, frekvence i amplituda pulzů se v průběhu cyklu mění, 

zejména důsledkem regulačních procesů z ovaria.    

Hlavní hormony produkované vaječníky jsou estrogeny. Jsou 

uvolňovány buňkami théka interna a buňkami granulózy rostoucích 

folikulů a žlutého tělíska pod vlivem gonadotrofů. Buňky théka interna 

obsahují receptory pro LH, který v nich iniciuje přeměnu cholesterolu na 

androstendion prostřednictvím cyklické AMP. Androstedion je následně 

z části přeměněn na estradiol, z části přesunut k buňkám granulózy, kde je 

díky aromatáze přeměněn na estrogen. Buňky granulózy obsahují mnoho 

receptorů pro FSH, po jejichž iniciaci dochází k zvýšené aktivitě 

aromatázy a k sekreci estradiolu do folikulární tekutiny a do krevního 

oběhu.  

Folikul je i místem tvorby progesteronu, dalšího významného 

hormonu ženského reprodukčního systému. Ve větším množství je však 

tento hormon produkován žlutým tělískem a placentou pod vlivem LH.  

 



 

29 

 

 

Obrázek 2 – Schéma folikulogeneze, ovarium  

[upraveno podle Ganong, 1993] 

 

Základem přesného fungování jak endokrinních tak morfologických 

funkcí zmíněných orgánů je nutná jejich přesná kooperace. Vazby mezi 

jednotlivými centry osy HT-HF-ovarium jsou jak pozitivní – stimulační, 

tak negativní – inhibiční. Na základě studia těchto vazeb se podařilo 

prokázat vlastní pace-makerovů úlohu ovaria v periodicitě reprodukčních 

procesů ženy.  Silný inhibiční vliv na gonadotrofy AHF má estrogen, 

prostřednictvím přímé záporné zpětné vazby. Pozitivní zpětná vazba 

ovariálních steroidů je pozorována při preovulačním vzestupu LH, v menší 

míře i FSH. V luteální fázi zvyšující se koncentrace progesteronu 

negativně zpětnovazebně ovlivňují sekreci gonadotropinů, především LH. 

V této fázi působí progesteron zejména na úrovni HT zprostředkovaně 
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prostřednictvím endogenních opioidů. Zpětnovazebných procesů se účastní 

i látky nesteroidního původu. Jedním z nejvýznamnějších je systém inhibin 

– aktivin – folistatin. [Ganong, 1993, Trojan, 1999, Kolařík, 2008, Cibula, 

2002]. Na obrázku 3 si můžeme prohlédnout zjednodušené schéma 

regulačních mechanizmů osy HT- HF - ovarium.  

Obrázek 3 – Schéma regulačních procesů reprodukce ženy, 

osa HT - HF - ovarium 
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1.3  Inhibin 

 

Inhibin je peptidový hormon produkovaný lidskými gonádami, jehož 

hlavní úlohou je inhibice sekrece FSH buňkami předního laloku hypofýzy. 

Kromě účasti v záporné zpětné vazbě osa hypotalamus – hypofýza – 

gonády se účastní mnohých parakrinních procesů gametogeneze v testech, 

ovariu i v děloze, v uteroplacentární jednotce. 

 

1.3.1 Historické pozadí 

 

O existenci nesteroidních regulátorů endokrinní funkce hypofýzy se 

uvažovalo již před sto lety. Motram a Cramer [1923] zjistili, že po 

destrukci semenotvorných tubulů potkanů dochází k hypertrofii předního 

laloky hypofýzy. Později, McCullagh [1932] zabránil vzniku zmíněné 

postkastrační  hypertrofie hypofýzy pomocí ve vodě rozpustného extraktu 

z býčích varlat. Předpokládanou substanci, jež způsobovala zmíněný 

inhibiční efekt pohlavních žláz na adenohypofýzu, pojmenoval „inhibin“. 

Sherman a Korenman [1975] vyslovili hypotézu o existenci inhibin-like 

substance ve folikulární tekutině ovarií, kterou se podařilo prokázat De 

Jongovi a Sharpeovi [1976] o rok později, když pomocí injekce bovinní 

folikulární tekutiny, která neobsahovala steroidy, snížili produkci FSH 

AHF u kastrovaných potkanů. Kvantifikaci inhibinu umožnil až rozvoj 

radioimunoanalýzy v 60. letech minulého století. 
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1.3.2 Laboratorní metodika 

 

Nejdříve se detekce inhibinu prováděla pomocí radioreceptorové 

analýzy (RRA). Základním principem RRA je kompetitivní navázání 

hormonu na vazebný protein – receptor, který zprostředkuje jeho 

biologickou odpověď. RRA pro inhibin byla založena na inhibici sekrece 

FSH v dispergovaných hypofyzárních buňkách. 

Yalowová a Berson [1959] označili jednu z komponent reakce 

antigen-protilátka radioaktivním markrem, a tím umožnili kvantifikaci i 

velmi nízkých koncentrací hormonů. Základem RIA je tvorba 

imunokomplexů antigen (Ag) - protilátka (Ab). Radioaktivním nuklidem 

značený Ag kompetitivně s neoznačeným Ag vzorku obsazuje specifické 

protilátky. Při tom platí, že poměr značeného a neznačeného Ag na začátku 

reakce je stejný jako na jejím konci. Následuje separace imunokomplexu 

od nezareagované složky, například s využitím kotvení protilátky na nosič. 

Odečtením radioaktivity vzorku a nanesením do kalibrační křivky získáme 

koncentraci neznámé látky řádově v nano- až piko gramech /ml. Tak se 

inhibin poprvé podařilo změřit v periferní krvi ženy McLachlanovi a 

Robertsonovi [1986].  

Dnes se laboratorní diagnostika opírá hlavně o enzymovou 

imunoanalýzu (EIA, zejména two–site two–step sendvičová ELISA - z 

angl. Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay). Principem shodná s RIA 

s využitím enzymu jako markeru reakce Ag-Ab. Při měření výsledné 

aktivity enzymu se využívá jeho schopnost katalyzovat specifickou reakci, 

výsledkem které je např. barevný produkt, jehož koncentrace se odečítá 

fotometricky. 
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1.3.3 Struktura a mechanizmus působení inhibinu  

 

Inhibin je heterodymerický glykoprotein molekulové hmotnosti 

31 000 – 32 000 Daltonů (Da). Je složen z glykoxylované α podjednotky 

(18 000 Da) a jedné ze dvou možných β neglykoxylovaných podjednotek  

βA nebo βB (14 000 Da). Jednotlivé podjednotky jsou kovalentně vázané 

disulfidickým můstkem [Ling, 1985, Fukuda, 1986, Robertson, 1985, 

Ying, 1987, Burger, 1988].  

Byly identifikovány 2 izoformy bioaktivního inhbinu - inhibin A a 

inhibin B. Tvoří je stejná α podjednotka a rozličné β podjednotky – βA a 

βB. Zjednodušené schéma můžeme vidět na obrázku 4. Každá podjednotka 

se nachází v několika různých izoformách, některé jsou detekovány jako 

volné, nicméně biologicky aktivní je pouze inhibin ve formě dimeru. 

Existují tři izoformy podjednotky α ( pro- αN-αC, αN-αC, αC) a dvě 

izoformy podjednotky βA (pro-βA-βA, βA) a dvě izoformy podjednotky 

βB (pro-βB-βB, βB). Může tedy vzniknout až 6 izoforem inhibinu A a 

inhibinu B, lišící se molekulovou hmotnosti [Robertson, 1997]. Gen pro α 

podjednotku se nachází na chromozomu 2q33, pro βA podjednotku na 

chromozomu 7p15 a pro βB podjednotku na chromozomu 2cenq13.  

 

 

 

 

 

 

 

INHIBIN B 

INHIBIN A 

Obrázek 4 – Schéma dimerů inhibinů 
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Inhibiny jsou produkovány Sertoliho buňkami u muže, buňkami 

granulόzy u ženy, v těhotenství fetoplacentární jednotkou. Jejich 

podjednotky však můžeme najít v různých tělních tekutinách a tkáních, 

buď jako biologicky neaktivní izolované α podjednotky (v mozku, 

v nadledvinách) nebo jako homodiméry z β podjednotek – aktiviny: 

aktivin A (βA-βA), aktivin B (βB-βB), aktivin AB (βA-βB) [Ying, 1988].  

β podjednotky aktivinu a inhibinu jsou velmi podobné β podjednotce 

transformujícímu růstovému faktoru TGF-β1, byly proto zařazeny do 

rodiny TGF-β proteinů [Kingsley, 1994]. Aktivin, inhibin, bone 

morphogenetic protein (BMP), growth differentiation factor 9 (GDF-9) a 

Antiülleriánsky hormon (AMH) patří do intraovariální TGF-β rodiny 

[Findlay, 2002, Hreinsson, 2002, Juengel, 2004]. Na cílovou buňku působí 

prostřednictvím transmembránových receptorů. Receptor pro aktivin a 

TGF β byl identifikován jako dimer serine-threonine kinase podjednotky, 

který reguluje cytoplazmatické proteiny známé jako Smads proteiny [Piek, 

1999, Massague, 1996, Heldin, 1997]. Společný vazebný protein inhibinu 

a aktivinu - ActRII váže vysokou afinitou aktivin A a B a menší afinitou 

inhibin A [Mathews, 1991]. Receptor ActRI a ActRII spolu tvoří 

membránový komplex. Po navázání aktivinu na receptor druhého typu se 

vytvoří komplex s receptorem prvního typu, jehož podjednotky se tímto 

fosforylují. Aktivovaný receptor aktivuje Smads proteiny. Ty pak přenesou 

informaci k jádru, kde dále ovlivňují transkripci příslušných genů.  

Bylo izolováno více než 20 proteinů vázajících inhibin [Chong, 

1993]. Nejvyšší aktivitu vykazoval inhibin k proteinu o molekulové 

hmotnosti 120 kDa, z toho plynoucí název – receptor inhibinu p120 (IR). 

Nedávno byl také odhalen inhibinový koreceptor – betaglykan (BG), 

známý též jako Transforming growth factor beta receptor III (TGFBR3) 

[Massague, 1996]. K jeho molekule se s velkou afinitou váže α 
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podjednotka a zvyšuje vazbu β podjednotky k ActRII, čím brání 

stimulačnímu efektu aktivinu cestou tohoto receptoru [Lewis, 2000, 

Chapman, 2002]. Tyto membránové proteiny byly identifikovány 

v buňkách hypofýzy a Leidigových buňkách varlat potkanů [Robertson, 

2004]. Gen pro p120 je lokalizován na chromozomu Xq25 [Frattini, 1998].  

V krevní plazmě je inhibin vázán nízkou afinitou na α2 

makroglobulin [Krumen, 1993].  

 

 

1.3.4 Fyziologická úloha inhibinu u mužů 

 

Inhibin je secernován Sertoliho buňkami [Skinner, 1989] a v menší 

míře buňkami Leydigovými [Maddocks, 1989], v těchto buňkách se 

objevují α a βB podjednotky již v 16. gestačním týdnu. Gonadotropní 

hormony regulují sekreci inhibinu, primárně α podjednotky, β podjednotky 

gonadotropními hormony řízeny nejsou. Z daného plyne nulová účast FSH 

a LH na sekreci aktivinu. FSH zvyšuje expresi mRNA α podjednotek v 

Sertoliho buňkách [Krummen, 1993], v buňkách Leydigových tuto funkci 

vykonává LH [Robertson, 1997]. FSH a LH udržují fyziologickou sérovou 

koncentraci inhibinu. Experimentálně však bylo prokázáno, že FSH 

nestimuluje expresi βB podjednotky Sertoliho buňkami in vitro [Pineau, 

1990, Biscak, 1987, Morris, 1988, Toebosch, 1988] ani in vivo [Krummen, 

1989]. Imunohistochemicky bylo prokázáno, že u normálního zdravého 

muže se vyskytuje βB podjednotka v zárodečných buňkách v okolí 

spermatid, ale není v jiných zárodečných buňkách (spermatogonie, 

preleptotenní, leptotenní, zygotenní spermatocyty, pozdní spermatidy) a 

Sertoliho buňkách. In situ hybridizace prokázala expresi mRNA pro α-
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podjednotku Sertoliho i Leydigovými buňkami, mRNA pro βB 

podjednotky byla exprimována v Sertoliho a zárodečných buňkách 

[Marchetti, 2003]. Regulace sekrece inhibinu B závisí na proliferaci, 

udržování spermatogenenze. První proliferace probíhá v postnatálním 

období, role inhibinu B není zde jasná. Druhá proliferace začíná pubertou a 

probíhá během ní. Narůstající hladina inhibinu v období rané puberty je 

pravděpodobně odrazem dělení Sertoliho buněk, pod vlivem působení FSH 

a LH [Byrd, 1998]. V další fázi puberty dochází ke vzniku silné negativní 

vazby mezi inhibinem a FSH, tento stav pokračuje v dospělosti. 

Inhibin B reguluje hladinu FSH v séru, snižuje reakci 

adenohypofýzy na exogenní GnRH a snižuje obsah endogenního GnRH v 

hypothalamu, suprimuje mitózu ve spermatogoniích, stimuluje sekreci 

testosteronu v Leydigových buňkách. Hladina inhibinu v séru reflektuje 

počet Sertoliho buněk a spermatogenní aktivitu.  

 

 

1.3.5 Fyziologická úloha inhibinu u žen 

  

Lidská folikulární tekutina obsahuje inhibin A, inhibin B a aktivin 

A, B a AB, několik velikostí folistatinu a monomeru α podjednotky 

[Knight, 1989, 1996, Evans, 1997]. V ženských gonádách je inhibin tvořen 

buňkami granulózy, théky interny zrajícího folikulu, žlutého tělíska a 

buňkami syncitiotrofoblastu. Buňky granulózy folikulu a korpus luteum 

exprimují mRNA pro podjednotky α, βA, βB a folistatin. Buňky théky 

interny exprimují mRNA pro stejné proteiny, zejména pro α podjednotku. 

Preantrální a malé antrální folikuly exprimují mRNA pro podjednotku βA 

a βB, α podjednotku v malé míře, stejně tak mRNA pro folistatin. Zdravé 
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velké oocyty rovněž exprimují mRNA pro podjednotku βA a βB, ale 

mRNA pro α podjednotku a folistatin ve vzrůstající míře. Exprese mRNA 

pro všechny proteiny se zmenšuje v atretickém folikulu. Corpus luteum 

exprimuje mRNA pro podjednotku α, βA a folistatin, βB jenom málo 

[Muttukrishna, Ledger, 2001].  

První popsaná funkce inhibinu, na základě které byl i objeven, byla 

inhibice produkce a sekrece FSH adenohypofýzou. Zejména na zvířecích 

experimentech se ukázalo, že inhibin selektivně působí na FSH bez 

ovlivnění LH [Rivier, 1991a,1991b]. Ukázalo se, že do regulace 

hypotalamus – hypofýza vstupuje především alterací senzitivity AHF 

k GnRH než ovlivňováním sekrece GnRH HT [Rivier, 1991b]. FSH 

stimuluje sekreci inhibinu a expresi alfa a beta podjednotek buňkami 

granulózy a žlutého tělíska [Welt, 2001], LH a hCG stimuluje produkci 

inhibinu buňkami granulózy a žlutého tělíska [McLachlan, 1989], přičemž 

receptory pro LH jsou pod vlivem FSH.  

Hilier [1991] na kultuře thékalních buněk pozoroval, že inhibin A 

zvyšuje LH indukovanou produkci androgenů thékalnimi buňkami. 

Aktivin A podporuje zvyšování FSH receptorů v průběhu folikulárního 

zrání, zvětšování a proliferaci buněk granulózy [Mather, 1997], je 

pravděpodobné, že inhibin antagonizujícím efektem vůči aktivinu tomuto 

procesu brání. O parakrinní funkci inhibinů uvnitř ovaria se uvažuje i 

z důvodu identifikace receptorů odpovědných za akci inhibin/aktivin 

v jiných cílových orgánech i v buňkách granulózy, théky a malých 

antrálních a časných atretických folikulech [Pangas, 2002]. Na lokální 

úrovni nesmíme opomíjet kooperaci systému aktivin-inhibin-folistatin. 

Aktivin selektivně indukuje expresi mRNA pro beta B podjednotku 

[Eramaa, 1995], blokuje účinky folistatinu a hCG. Aktivin A redukuje 

produkci inhibinu a progesteronu buňkami granulózy, má negativní 



 

38 

 

parakrinní účinek na LH indukovanou produkci androgenů buňkami théky, 

autokrinně stimuluje diferenciaci buněk granulózy. [Findlay, 1993, Knight, 

2001, Alak, 1996]. Folistatin, 35 kDa monomer, je produkován buňkami 

granulózy, napomáhá při luteinizaci a atrézii, neutralizuje působení 

aktivinu, účastní se metabolizmu progesteronu [Findlay, 1993]. 

Zastoupení mRNA pro jednotlivé podjednotky koreluje s klinickým 

nálezem hladin inhibinu A a B v průběhu menstruačního cyklu. Hlavním 

hormonem folikulární fáze je inhibin B. Jeho hladiny vzrůstají v přímé 

úměre k hladinám FSH v průběhu časné folikulární fáze, s prudkým 

poklesem v pozdní, následovaný píkem 2 dny po LH píku uprostřed cyklu. 

V průběhu luteální fáze se hladiny výrazně snižují a po celou dobu luteální 

fáze zůstávají nízké. [Groome, 1996]. Naproti tomu hladiny inhibinu A 

jsou na počátku folikulární fáze nízké, a zvyšují se od pozdní folikulární 

fáze k píku uprostřed luteální fáze [Groome, 1996, Klein, 1996]. Grafické 

znázornění sérových koncentrací inhibinu A a B v průběhu menstruačního 

cyklu je zobrazeno na obrázku 5. 

Dá se předpokládat prediktivní sekrece jednoho inhibinu folikulem 

v závislosti na míře jeho zralosti. Preantrální a malé antrální formy folikulů 

produkují ve větší míře inhibin B, buňky větších folikulů, zrajícího 

Graafova folikulu, žlutého tělíska inhibin A. 

Obrázek 5 – Sérové hladiny inhibinu A a B [pg/ml] v průběhu 

menstruačního cyklu [upraveno podle Groome, 1996] 
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2 Vlastní práce 

 

Inhibin, produkt gamet, je hormon proteinové povahy, jehož hlavní 

úlohou je záporná zpětná vazba pro produkci a uvolňování FSH. 

V souvislostech výše popsaného je zřejmé, že množství inhibinu v krvi 

reflektuje aktuální stav gametogeneze, kterou ovlivňuje morfologicko- 

hormonální statut reprodukčních orgánů a správná součinnost regulačních 

mechanizmů osy hypotalamus – hypofýza – ovarium. Již dnes se základní 

poznatky o inhibinu využívají v praxi. Přesto zůstává mnoho otázek 

nezodpovězených, např. jeho úloha v parakrinních procesech v gonádách. 

S rostoucími možnostmi ART rostou i nároky na kvalitu gamet. I v rámci 

populace pozorujeme trend snižování plodnosti mimo jiné i v důsledku 

poklesu kvantity gametogeneze, která je jednak způsobena civilizačním 

poklesem spermatogeneze na straně mužů, jednak odsouváním těhotenství 

do vyšších věkových hranic, a tím k nižší ovariální rezervě na straně žen. 

Do jaké míry můžeme odhadnout potenciál daného páru zplodit geneticky 

vlastního potomka, nakolik nám současné diagnostické metody umožňují 

predikci reprodukční schopnosti, i v součinnosti s rostoucími možnostmi 

ART? 

Sledovali jsme hladiny inhibinu u mužů a žen s různými typy 

reprodukčních poruch, porovnávali jsme jejich hladiny jak v standardním 

médiu, v krevním séru, tak v diagnosticky méně obvyklých tělních 

tekutinách – v seminální plasmě mužů a folikulární tekutině žen. Cílem 

bylo porovnat schopnost inhibinů reflektovat reprodukční statut pacienta, 

vnést hypotézu o jejich diagnostickém potenciálu, zamyslet se nad jejich 

parakrinním působením, v neposlední míře nad volbou vhodného 

vyšetřovaného biologického materiálu. 
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2.1 Vyšetřování inhibinu B u mužů 

 

Je známo, že hladina inhibinu B v krvi muže odráží míru 

spermiogeneze. Záporně zpětnou vazbou pak adekvátně inhibuje produkci 

a sekreci FSH hypofýzou. Při studii 355 vzorků ejakulátů od mužů 

s různým reprodukčním statutem jsme sledovali, zda tento fakt přímo 

koreluje s hodnotami inhibinu B i v seminální plazmě. Zaměřili na 

základní andrologické a imunologické parametry mužů ve vztahu k 

hladinám inhibinu B. Zkoumali jsme inhibin B jako marker správné funkce 

spermiogeneze.  

  

 

2.1.1 Metodika a soubor 

 

Sledovali jsme základní andrologické, imunologické parametry a 

hladiny inhibinu B v séru a seminální plazmě u náhodně vybraných 355 

mužů z párů léčených v Poradně pro reprodukční imunologii 

Gynekologicko-porodnické kliniky Fakultní nemocnice a Lékařské fakulty 

Univerzity Karlovy v Plzni. Muži byli komplexně vyšetřeni, včetně 

veškerých anamnestických dat týkajících se např. abúzu cigaret, či 

prodělaných infekcí. Andrologický stav jsme hodnotili vyšetřením 

ejakulátu podle doporučení WHO. Ejakuláty jsme dále vyšetřili na 

přítomnost protilátek proti spermiím. Kvalitu spermií jsme dále hodnotili i 

vyšetřením akrozomu. Hladiny inhibinu B jsme u každého takto 

vyšetřeného muže sledovali jak v krevním séru (S), tak v seminální plazmě 

(SP). 
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Spermiogram 

Základním vyšetřením každého neplodného páru je kromě detailní 

anamnézy, vyšetření ejakulátu muže. Výsledným protokolem vyšetřeného 

ejakulátu je spermiogram. Hodnocení ejakulátu se řídí standardy, které 

upravuje WHO. Poslední úprava doporučení pro hodnocení lidského 

ejakulátu z roku 2010 reaguje na snižující se tendenci v produkci spermií 

v lidské populaci [WHO, 2010].  

Stanovení spermiogramu patří k jednoduchým neinvazivním 

metodám diagnostiky základních andrologických parametrů, měl by proto 

být nedílnou součástí vyšetření každého neplodného páru. Podle 

doporučení evropské komise pro diagnostiku a léčbu reprodukčních poruch 

ESHRE [2008] je vyšetření ejakulát prvním diagnostickým krokem při 

vyšetřování neplodného páru.  

Ejakulát byl odebírán do sterilní nádobky masturbací po 3-5 denní 

sexuální abstinenci. Porce ejakulátu má být celá, vzhledem k rozdílným 

koncentracím spermatozoí v různých frakcích ejakulátu.  

Při iniciálním makroskopickém hodnocení ejakulátu jsme se 

zaměřili na jeho objem, dobu zkapalnění, viskozitu a pH. Následovalo 

základní mikroskopické vyšetření. Při 100x násobném zvětšení můžeme 

pozorovat přítomnost přídatných buněk (leukocyty, detritus, nezralé 

zárodečné buňky, izolované hlavičky nebo bičíky spermií, …), agregaci a 

aglutinaci spermií. (Snímek aglutinace spermií pořízen inverzním 

mikroskopem můžeme vidět na obrázku 6). Zatímco agregace shlukuje 

spermie většinou v okolí přídatných buněk nespecifickými vazbami, 

aglutinace je většinou zprostředkovaná specifickou vazbou protilátky 

k epitopu spermie, které pak shlukuje v oblasti hlavičky – haed-to-haed 

(H-H), v oblasti krčku – neck-to-neck (N-N), nebo bičíku – tail-to-tail (T-
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T). Mohou existovat i různé smíšené formy aglutinace. Rozlišujeme přitom 

4 stupně aglutinace: 

- mírná ≤10% aglutinovaných spermií a množství volných spermií,  

- střední - 10-50% spermií aglutinuje, 

- velká – aglutinuje nad 50% spermií, existují však volné spermie, 

- rozsáhlá aglutinace – spermie jsou ukotveny ve velkých 

aglutinovaných konglomerátech.  

Jak agregace, tak aglutinace způsobuje omezení pohybu spermií a tím 

snižují fertilní schopnost muže [WHO, 2010, Ulčová-Gallová, 2006].  

Obrázek 6 – Aglutinace spermií, snímek pořízen inverzním mikroskopem 

v Laboratoři Poradny pro reprodukční imunologii FN a LF UK Plzeň (s 

laskavým svolením prof. MUDr. Ulčové-Gallové, DrSc.) 

 

Motilitu spermií hodnotíme při 200-400x násobném zvětšení 

mikroskopu. Rozlišujeme progresivní a neprogresivní pohybu spermií, 

výsledek vyjadřujeme v procentech nebo jedním ze 4 stupňů McLeodovi 

stupnice, přehledně zobrazuje tabulka 3 [Ulčová-Gallová, 2006]. 
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Tabulka 3 - Motilita spermií podle McLeoda 

St. 0 kompletně imobilní spermie 

St. 1 spermie s pohybem na místě 

St. 2 spermie vytváří vlnovitý pohyb 

St. 3 většina spermií se pohybuje progresivně kupředu 

St. 4 spermie se pohybují rychle a progresivně 

 

Po zkapalnění hodnotíme počet spermií, který vyjadřujeme 

v absolutních hodnotách nebo v koncentraci spermií v mililitru ejakulátu, 

dále pak vitalitu spermií, která je důležitá zejména v ejakulátech 

s vysokým procentem nepohyblivých spermií.  

Současná nomenklatura umožňuje popsat kvalitu ejakulátu 

rozdělením spermiogramu do několika skupin [WHO, 2010], pro praxi je 

však důležité každý jednotlivý parametr mít v protokolu o vyšetření 

ejakulátu uvedený. Pro účely naši studie bylo vhodnější používat souborné 

označení výsledného spermiogramu, pro lepší statistické zhodnocení 

jednotlivých sledovaných faktorů. Tabulka 4 zpřehledňuje kritéria pro 

hodnocení spermiogramů, tabulka 5 pak dolní referenční limity mužského 

ejakulátu. 
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Tabulka 4 – Základní nomenklatura hodnocení spermiogramu 

Normospermia (N) celkové množství morfologicky normálních 

spermií nebo jejich koncentrace, stejně tak 

jako progresivní pohyb je nad dolní 

referenční hranicí 

Oligospermia (O) celkové množství nebo koncentrace spermií 

je dolní referenční hranicí 

Asthenospermia (A) pohyblivost spermií, progresivní pohyb, je 

pod dolní referenční hranicí 

Oligoasthenospermia (OA) nízká koncentrace i pohyblivost spermií 

Azoospermia (AZO) ejakulát bez spermií 

Teratozoospermia morfologicky normálních spermií je pod 

dolní referenční hranicí 

Nekrozoospermia v ejakulátu jsou pouze mrtvé spermie 

Aspermia žádný ejakulát 

 

Tabulka 5 - Dolní referenční limity ejakulátu [WHO, 2010] 

Objem ejakulátu ml 1.5 (1.4–1.7) 

Celkové množství spermií mil 39 (33–46) 

Koncentrace spermií mil/ml 15 (12–16) 

Celková motilita spermií % 40 (38–42) 

Progresivní pohyb  % 32 (31–34) 

Vitalita spermií % 58 (55–63) 

Morfologie spermií % 40 (30–40) 

pH ejakulátu  7.2 
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Obrázek 7 – Spermiogram, protokol vyšetření ejakulátu 
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Inhibin B 

Ke kvantifikaci hladin inhibinu B jak v séru, tak v seminální plazmě 

jsme použili komerční ELISA set pro inhibin B od firmy Dynex. 

Fyziologické hladiny inhibinu B byly stanoveny výrobcem do 400 pg/ml 

v krevním séru (S), do 600 pg/ml v seminální plazmě (SP). 

 

Vyšetření akrozomu 

Akrozom, proteinová “čepička” spermie, plní důležitou úlohu v 

reprodukci [Burkin, 2000]. Poté, co spermie adheruje k povrchu oocytu, 

enzymy akrozomu lyzují zónu pellucidu a umožňují tak penetraci spermie 

do oocytu. Nefunkčnost akrozomu nebo jeho chybění způsobí, že vitální 

spermie není schopna proniknout k oocytu a následně jej fertilizovat. 

Principem imunodetekce intraakrozomálních proteinů je specifická 

reakce monoklonální protilátky (MoAb) namířené proti akrozomu lidské 

spermie. V naši studii jsme použili MoAb Hs8 (IgG) a Hs14 (IgM). 

Spermie po fixaci acetonem na podložním sklíčku a přemytí byly 

označeny monoklonální protilátkou, kterou se zviditelní pomocí 

sekundární protilátky obsahující fluorescein isothiocyanat (FITC)-

konjugovaný s prasečím anti-myším imunglobulinem (Sevac; Praha) 

[Pěknicová, 1990, 2005]. Vzorky od každého muže jsme pak prohlíželi 

pod  imunofluorescenčním mikroskopem. Luminiscenci přítomných 

intraakrosomálních proteinů můžeme vidět na obrázku 8 a 9. Hodnotili 

jsme přítomnost, charakter a procento spermií s označenými intra-

akrosomálními proteiny. Jako patologický nález jsme hodnotili ≤35% 

značených spermatozoí v zorném poli mikroskopu.  
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Obrázek 8 – Imunoflurescenční zobrazení intraakrozomálního proteinu 

značeného MoAb Hs8 konfokálním mikroskopem, snímek pořízen 

inverzním mikroskopem v Laboratoři Poradny pro reprodukční imunologii 

FN UK Plzeň (s laskavým svolením prof. MUDr. Ulčové-Gallové, DrSc.) 

Obrázek 9 – Imunoflurescenční zobrazení intraakrozomálního proteinu 

značeného MoAb Hs14 konfokálním mikroskopem, snímek pořízen 

inverzním mikroskopem v Laboratoři Poradny pro reprodukční imunologii 

FN UK Plzeň (s laskavým svolením prof. MUDr. Ulčové-Gallové, DrSc.) 
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Protilátky proti spermiím 

Progresivní pohyb spermie je podmínkou oplození vajíčka 

přirozenou cestou. Tomu může být bráněno z různých důvodů. Jedním 

z nich je i přítomnost protilátek proti spermiím na jejich povrchu nebo 

v seminální plazmě, které mohou na spermii působit cytotoxicky nebo 

imobilizačně, především jejich aglutinací (viz výš). 

Smíšený antiimunoglobulinový reakční test (MAR test) umožňuje 

diagnostikovat protilátky proti spermiím vázané přímo na vnější membráně 

spermie. Využíváme přímý (z angl. direct) MAR test, kdy prokazujeme 

protilátky proti spermiím přímo v ejakulátu, nebo nepřímý, kdy po 

inkubaci sledujeme navázané protilátky z jiných tekutin (např. krevního 

séra). Prokazujeme je v třídě IgG, IgA, IgM a IgE [Ulčová-Gallová, 2006]. 

Prokazovali jsme přítomnost protilátek proti spermiím v seminální plazmě 

všech 355 mužů s použitím přímého MAR-testu. 

Principem je imunoanalýza s využitím partikulárních částic.  

V tomto případě ovčí erytrocyty v přítomnosti protilátek v seminální 

plazmě po přidání příslušného antiséra aglutinují. Výsledek pak odečítáme 

reverzním světelným mikroskopem při 200-300 násobném zvětšení. 

Hodnotíme procento pohyblivých spermií, a spermií s aglutinovanými 

ovčími erytrocyty na povrchu. 

Za patologický nález považujeme víc než 40% aglutinovaných 

spermií, suspektně patologický nad 30%. 
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2.1.2 Statistická analýza 

 

K statistickému zhodnocení dat jsme použili neparametrické testy 

Kruskal-Walllis a Wilcoxnův test S.A.S. s využitím softwaru Statistical 

Analysis Softwere release 8.02 a STATISTICA release 5.1.  

Pro vyjádření statistické významnosti jsme použili Spearmanův 

korelační koeficient (rs) a hodnotu p-value, přitom jako signifikantní jsme 

akceptovali hodnotou <0,01 (resp. 0,05).  

 

 

2.1.3 Výsledky 

 

Základní charakteristika souboru 

Soubor tvořilo 355 mužů ve věku 21-52 let (průměr 34 let). 

Diagnostikovali jsme 65% normospermiogramů (N) a 35% mužů 

s patologickým spermiogramem. Oligosperii (O) jsme určili v 11%, 

asthenospermii (A) v 9%, oligoasthenospermii (OA) v 15%. V souboru 

byli dva azoospermatici, žádný nekrospermatik ani aspermatik. 

Schématické rozložení jednotlivých typů spermiogramů v souboru je 

uvedeno na obrázku 10. 
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Obrázek 10 – Typy spermiogramů ve vyšetřované skupině 

 

Hladiny inhibinu B 

Patologické hladiny inhibinu B v séru (INH B S) jsme 

diagnostikovali u 8,2% vyšetřovaných mužů, v seminální plazmě (INH B 

SP) u 42,8%, fyziologické hodnoty INH B S i SP v 49%. Rozložení hladin 

INH B v S i SP zobrazuje obrázek 11 a 12. 
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Obrázek 11 – Distribuce hladin INH B v séru ve vyšetřované skupině 355 

mužů 

  

 

Obrázek 12 – Distribuce hladin INH B v seminální plazmě ve vyšetřované 

skupině 355 mužů 
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Vyšetřovanou skupinu 355 mužů jsme rozdělili do skupin podle typu 

spermiogramu. V každé skupině jsme pak sledovali hladiny inhibinu B 

v S i SP: 

Skupinu normospermatiků (N) tvořilo 230 mužů, průměrně ve věku 

36,5 let. Medián hladin inhibinu B byl 224,16 pg/ml v séru, 560,53 pg/ml 

v seminální plazmě. Fyziologické hladiny inhibinu B v séru jsme 

diagnostikovali v 92,17%, v seminální plazmě v 52,65%. Rozložení hladin 

inhibinu B v obou diagnostických médiích u skupiny normospermatiků 

zobrazuje tabulka 6. 

 

Tabulka 6 - Hladiny INH B ve skupině normospermatiků 

[pg/ml] Dolní kvartil Medián Horní kvartil Min Max 

INH B S 181,649 224,1605 290,202 15,760 1707,80 

INH B SP 204,975 560,5325 1334,100 10,605 1969,19 

 

Skupinu oligospermatiků (O) tvořilo 39 vyšetřovaných mužů, 

průměrně ve věku 34,5 let. Medián hodnot hladin inhibinu B byl 187,473 

pg/ml  v séru, 157,215 pg/ml v seminální plazmě. Fyziologické hladiny 

inhibinu B v séru dosahovalo 97,44 % mužů, v seminální plazmě 75,68%, 

přehledně zobrazuje tabulka 7. 

 

Tabulka 7 - Hladiny INH B ve skupině oligospermatiků 

[pg/ml] Dolní kvartil Medián Horní kvartil Min Max 

INH B S 116,492 187,473 262,292 75,640 414,435 

INH B SP 68,088 157,215 520,149 26,506 1568,920 

 

Asthenospermia (A) se vyskytovala u 32 mužů, průměrně ve věku 

37,063 let. Medián hladin inhibinu B dosahoval hodnot 275,06 pg/ml 
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v séru, 560,509 pg/ml v seminální plazmě. Fyziologické hladiny inhibinu 

B v séru byly diagnostikovány v 78,13%, v seminální plazmě v 50%. 

Hladiny inhibinu B u asthenospermatiků zobrazuje tabulka 8. 

 

Tabulka 8 - Hladiny INH B ve skupině asthenospermatiků 

[pg/ml] Dolní kvartil Medián Horní kvartil Min Max 

INH B S 169,7865 275,060 375,4945 83,733 558,392 

INH B SP 189,7300 560,509 1439,7200 0 1969,190 

 

Oligoasthenospermii (OA) jsme diagnostikovali u 52 mužů ve věku 

36,51 let. Medián hodnot inhibinu B byl 171,221 pg/ ml v séru a 273,767 

pg/ml v seminální plazmě. Fyziologické hladiny inhibinu B v séru byly u 

96,15 % mužů, v seminální plazmě u 63,83% mužů (viz tabulka 9).  

 

Tabulka 9 - Hladiny INH B ve skupině oligoasthenospermatiků (OA) 

[pg/ml] Dolní kvartil Medián Horní kvartil Min Max 

INH B S 123,403 171,221 242,874 15,902 478,964 

INH B SP 83,629 273,767 1297,790 0 1929,390 

 

Azoospermii (AZO) jsme diagnostikovali dvěma mužům ve věku 31 

let. Inhibin B jsme u nich vyšetřili pouze v krevním séru. U jednoho 

pacienta byla hodnota INH B S fyziologická, 285,457 pg/ml, u druhého 

patologická 565,324 pg/ml. 

 

Hladiny inhibinu B v krevním séru, p-value <0,0001 a v seminální 

plazmě, p- value 0,0008, se statisticky významně liší v závislosti na typu 

spermiogramu. Maxima, minima a mediány hladiny inhibinu B v séru a 
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seminální plazmě v jednotlivých skupinách podle typu spermiogramu 

zobrazuje box plot diagram obrázku 13 a 14.  

Zajímavé jsou rovněž rozdíly mezi jednotlivými skupinami v závislosti na 

patologii spermiogramu – v séru dosahovaly tyto rozdíly statistické 

významnosti mezi OA a A, p=0,0013, O a A, p=0,0031, nižší hladiny u 

oligospermatiků, při srovnání OA a N inhibin B dosahoval nižších hladin u 

OA, p<0,0001, podobně O a N, nižší hladiny inhibinu B v séru byly u O, 

p=0,0023. Nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly v hodnotách 

inhibinu B v séru mezi skupinami OA a O, A a N. 

 

Obrázek 13 – Hladiny INH B v séru v závislosti na typu spermiogramu 

 

V seminální plazmě se statisticky významně lišily hladiny inhibinu 

B mezi skupinou A a O, nižších hodnot dosahoval INH B SP u O, 

p=0,0048, mezi skupinou OA a N, p=0,0289, nižší hladiny INH B SP u 
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patologického spermiogramu, a mezi skupinou O a N, p=0,0004, s nižšími 

hladinami INH B SP rovněž u patologických spermiogramů oproti 

normospermii. 

Obrázek 14 – Hladiny INH B v seminální plazmě v závislosti na typu 

spermiogramu 

 

Podařilo se nám prokázat pozitivní korelační vztah mezi hladinami 

inhibinu B v séru a seminální plazmě v každé vyšetřované skupině, čili bez 

ohledu na typ spermiogramu. Statistické významnost dosahovala p<0,0001 

u normospermatiků, p=0,017 u astenospermatiků, p= 0,001 u 

oligoasthenospermatiků, p=0,1063 u oligospermatiků. Sérové hodnoty 

inhibinu B pozitivně korelovaly s hladinami inhibinu B v seminální plazmě 

i v celé vyšetřované skupině 355 mužů, bez ohledu na patologii ejakulátu, 

p<0,0001.  
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Intraakrozomální proteiny 

Ve vyšetřovaném souboru byl poškozený akrozom v oblasti značené 

monoklonální protilátkou Hs8 u 21,89% mužů. 5,41% z nich mělo 

patologickou hladinu inhibinu B v séru a 39,13% v seminální plazmě. 

Medián hodnot inhibinu B u mužů s patologickým akrozomem značeným 

protilátkou Hs8 dosahoval 185,188 pg/ml v séru, 338,458 pg/ml 

v seminální plazmě. 8,33% mužů s intaktním akrozomem v této oblasti 

mělo patologické hladiny inhibinu B v séru, 44,92% v seminální plazmě. 

Medián hodnot inhibinu B v séru mužů s funkčním akrozomem v oblasti 

značené MoAb Hs8 byl 222,26 pg/ml, v seminální plazmě 491,436 pg/ml. 

Hladiny inhibinu B v séru a seminální plazmě podle statutu akrozomu 

v této oblasti zobrazují box plot diagramy obrázku 15 a 16. 

Obrázek 15 – Sérové hladiny INH B u mužů s patologickými (≤35%) a 

fyziologickými (˃35%) hodnotami v oblasti intraakrozománího proteinu 

značeného MoAb Hs8 
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Obrázek 16 - Hladiny INH B v seminální plazmě u mužů s patologickými 

(≤35%) a fyziologickými (˃35%) hodnotami v oblasti intraakrozománího 

proteinu značeného MoAb Hs8 

 

Intaktní akrozom v oblasti značené monoklonální protilátkou Hs8 

mělo 90,45% normospermatiků. Čili 9,55% mužů se statutem 

normospermia mělo subfertilní spermatozoa pro poškozený akrozom 

v oblasti značené monoklonální protilátkou Hs8. Medián byl 73% 

značených spermatozoí v zorném poli. Nepoškozený akrozom v oblasti 

značené monoklonální Ab Hs8 byl u 37% oligospermatiků. Medián hodnot 

byl 27% značených spermatozoí v zorném poli. Asthenospermatici měli 

nepoškozený akrozom v zmíněné oblasti v 72,41%. Medián hodnot byl 

60% značených spermií v zorném poli. Normální stav akrozomu v oblasti 

značené monoklonální Ab Hs8 byl u 52% oligoasthenospermatiků. Medián 

hodnot byl 42% značených spermatozoií v zorném poli. Přítomnost 

nepoškozeného intraakrozomálného proteinu značeného MoAb Hs8 

v jednotlivých typech ejakulátu zobrazuje box plot diagram obrázku 17. 
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Kvalita spermií v oblasti intraakrozomálního proteinu značeného 

MoAb Hs8 se statisticky významně lišila v závislosti na typu 

spermiogramu: N a O, p<0,0001, N a A, p=0,0027, N a OA, p<0,0001. 

Obrázek 17 - Intraakrozomální proteiny značené MoAb Hs8 v závislosti na 

typu spermiogramu 

 

Poškozený intraakrozomální protein značený monoklonální 

protilátkou Hs14 byl diagnostikován u 4,23% mužů, v 11,37% při 

patologickém spermiogramu. Pokud měli muži poškozený akrozom v této 

oblasti, v 5,13% měli patologické hladiny inhibinu B v séru, v 34,29% 

v seminální plazmě. Hladiny inhibinu B v séru a seminální plazmě podle 

statutu akrozomu v této oblasti zobrazují box plot diagramy obrázku 18 a 

19. Nalezli jsme pozitivní korelaci mezi procentem značených spermií a 

hladinami inhibinu v seminální plazmě a v séru. 
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Obrázek 18 – INH B S u mužů s patologickými (≤35%) a fyziologickými 

(˃35%) hodnotami v oblasti akrozomu značeného MoAb Hs14 

Obrázek 19 – INH B SP u mužů s patologickými (≤35%) a fyziologickými 

(˃35%) hodnotami v oblasti akrozomu značeného MoAb Hs14 
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Normospermatici měli nepoškozený akrozom v zmíněné oblasti 

v 97,36%, medián hodnot byl 83% značených spermatozoí v zorném poli. 

Oligospermatický ejakulát byl v 67,57% v oblasti akrozomu značeného 

monoklonální Ab Hs14 nepoškozen, medián byl 60% označených spermií 

v zorném poli. U asthenospermmatiků jsme zjistili nepoškozený 

intraakrozomální protein značený monoklonální Ab Hs14 v 81,41%. 

Median označených spermií v této skupině byl 78% spermií v zorném poli. 

Oligoasthenospermatici měli nepoškozený akrozom v oblasti značené 

monoklonální Ab Hs14 v 72%. Medián označených spermatozoí v zorném 

poli byl 67%. Přítomnost nepoškozeného intraakrozomálného proteinu 

značeného MoAb Hs14 v jednotlivých typech ejakulátu zobrazuje box plot 

diagram obrázku 20. 

Obrázek 20 – Intraakrozomální proteiny značené MoAb Hs14 v závislosti 

na typu spermiogramu 
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Statisticky významně se lišila kvalita akrozomu v oblasti značené 

monoklonální protilátkou Hs14 mezi normospermatiky a 

oligospermaticky, p<0,0001, mezi normospermatiky a asthenospermatiky, 

p=0,0376, mezi normospermatiky a oligoasthenospermatiky, p<0,0001 a 

mezi astheospermatiky a oligospermatiky, p<0,0324. 

 

Protilátky proti spermiím (ASA) 

V souboru 355 ejakulátů byly téměř v 17% přítomny cytotoxické 

protilátky. Spermaglutinační protilátky jsme diagnostikovali v 15,77% v 

třídě IgG a 19,44% v třídě IgA. V praxi velmi často nacházíme protilátky v 

kombinaci jednotlivých tříd. V našem souboru byla nejčastější kombinace 

protilátek třídy IgG a IgA (8,45%). Protilátky typu IgE jsou méně časté 

(5,92%), typu IgM vzácně (1,69%) a protilátky typu IgD se pro svou 

velkou molekulu v ejakulátu nevyskytují. Procentuální zastoupení 

protilátek proti spermiím v jednotlivých třídách ve vyšetřovaném souboru 

zobrazuje graf obrázku 21. 

Obrázek 21 – ASA v ejakulátech vyšetřovaných mužů 
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Ve skupině normospermatických mužů jsme v 8% diagnostikovali 

cytotoxické protilátky, v 17% spermaglutinační v třídě IgG, v 20% v třídě 

IgA, v 2% v třídě IgM, v 8% v třídě IgE. U 45% normospermatiků se 

nevyskytla protilátková aktivita seminální plazmy. Srovnání 

fyziologických a patologických hladin inhibinu B v S a SP u 

normospermatiků v závislosti na přítomnosti ASA v seminální plazmě 

zobrazuje tabulka 10. 

V patologickém ejakulátu byl rozdíl výskytu ASA v SP podle očekávání 

mnohem výraznější, viz tabulka 11.  

Detritus a kulaté buňky, leukocyty se v ejakulátu většinou nachází 

po prodělaném zánětu některé z částí vývodného urogenitálního traktu 

muže. Výskyt přídatných buněk snižuje kvalitu ejakulátu, podstatné však 

Tabulka 10 – Přítomnost ASA a distribuce fyziologických (F) a 

patologických (P) hladin INH B S a SP u normospermatických mužů 

 INH B S F INH B S P INHB SP F INH B SP P 

MARtest poz. 52% 7% 58% 51% 

MARtest neg. 48% 9% 42% 49% 

Tabulka 11 – Přítomnost ASA a distribuce fyziologických (F) a 

patologických (P) hladin INH B S a SP u mužů s patologickým 

spermiogramem 

 INH B S F INH B S P INH B SP F INH B SP P 

MARtest poz. 63% 7% 43% 27% 

MARtest neg. 27% 2% 19% 8% 
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zůstává zhodnocení fertilní kapacity spermií. V našem souboru jsme 

diagnostikovali přídatné buňky 55 mužům. Jejich andorlogický statut je 

možné přehledně vidět na koláčovém grafu obrázku 22. 

Obrázek 22 – Typy spermiogramů s výskytem přídatných buněk 

v ejakulátu 

 

I kvalita akrozomu potvrzuje předpoklad, že výskyt přídatných 

buněk v ejakulátu nemusí být paralelou k fertilní schopnosti muže, 

směrodatní zůstává míra poškození spermií a kvalita jejich geneze. Přehled 

kvality akrozomu v oblasti značené MoAb Hs8 a Hs14 v závislosti na typu 

spermiogramu u mužů s přítomnými kulatými buňkami zobrazuje tabulka 

12. 

 

Tabulka 12 – Přídatné buňky a stav akrozomu 

Spermiogram Patol. Hs8 Fyziol. Hs8 Patol. Hs14 Fyziol. Hs14 

N (17) 17% 65% 0 95% 

O (8) 38% 63% 25% 75% 

OA (24)  63% 25% 34% 63% 

A (6) 17% 67% 0 67% 
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2.1.4 Diskuze 

 

Hladiny inhibinu B v séru a seminální plazmě jsou výsledkem 

kombinace mnohých faktorů reflektujících fertilní schopnost muže. Je 

známe, že sekrece inhibinu B závisí na spermiogenezi. I podle našeho 

pozorování, nález patologických hladin inhibinu B koreluje 

s patologickým spermiogramem. Ukázalo se, že má význam hodnotit 

inhibin B i v seminální plazmě. Vyšetřování inhibinu B v seminální 

plazmě je přímým odrazem sekreční funkce Sertoliho buněk. Využívá se 

především před testikulární spermatickou extrakci (TESE) u non-

obstruktivních azoospermatiků. Hadler [2005] popsal normální sérové 

hladiny inhibinu B u mužů s non-obstruktivní azoospermií a položil 

hypotézu, že sérový inhibin není dokonalým prediktorem testikulárních 

funkcí. Obdobně Seroli cells only syndrom (SCOS) byl charakterizovaný 

nízkými hladinami inhibinu B u některých pacientů [Foresta, 1999]. 

Inhibin B v seminální plazmě nabyl na významu a Nagata [2005] potvrdil, 

že pouze seminální inhibin B je účelný prediktor přítomnosti spermatozoí 

u pacientů s non-obstruktivní azoospermií. 

Naší studii jsme prokázali, že existuje skupina mužů, podle současné 

nomenklatury normospermatických, a jejich fertilní schopnost je při tom 

zhoršena. Může to být způsobeno přítomností autoprotilátek proti 

spermiím, nebo patologickým nálezem v oblasti akrozomu spermie. Téměř 

9% normospermatických mužů v naši studii vykazovalo patologii v oblasti 

akrozomu. To způsobí selhání akrozomu, daný intraakrozomální protein se 

neúčastní při vazbě spermie k povrchu vajíčka, při níž akrozomální 

proteiny lyzují zónu pellucidu, a tím umožní spermii proniknout do oocytu 

a završit tak fertilizaci. 
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Rovněž spermaglutinační protilátky snižují reprodukční schopnost 

kvantifikativně normálního ejakulátu zpomalením progresivního pohybu 

spermií.  Na výskyt sérových ASA u neplodných mužů, jako možnou 

příčinu jejich neplodnosti, poukázal již v roce 1956 Wilson [1956]. Jsou 

detekovány u 7 až 15% jinak nevysvětlitelně neplodných mužů a u 13 až 

72,1%(!) obdobně vyšetřovaných žen. Pattinson [1987] informoval o 

10,7% prevalenci ASA v ejakulátech od 300 neplodných mužů. Existuje 

několik teorií tvorby ASA. Předpokladem je prezentace antigenů povrchů 

spermie imunitnímu systému. To vyžaduje poškození hematotestikulární 

bariéry, a to buď na podkladě vývojové poruchy již prepubertálně, nebo 

jejího sekundárního poškození v dospělosti, především traumatem, nebo 

infekcí. Také existuje hypotéza o zkřížené reaktivitě mezi epitopy 

mikrobiálních agens podobnými epitopům spermie. Zánětlivý proces 

v reprodukčním traktu vyvolává kaskádu různých parakrinních procesů, 

které v konečném důsledku ovlivňují i mechanizmus působení aktivinu a 

inhibinu v testes. Regulaci sekreci aktivinu A a inhibinu B Sertoliho 

buňkami v průběhu zánětu vyšetřoval Okuma [2005]. Inkuboval krysí 

Sertoliho buňky s mediátory zánětu, jako lipopolysacharid, IL-1β, IL-6 a 

antagonistem receptoru IL-1ra. Neprokázal vliv mediátorů zánětu na 

produkci aktivinu, ale produkce inhibinu B Sertoliho buňkami byla 

signifikantně snížena.  

V naši studii hladiny inhibinu B u mužů s přítomnými ASA 

v seminální plazmě ve většině nebyly patologické. Je pravděpodobné, že 

hladiny inhibinu B jak v séru, tak v seminální plazmě budou reagovat až na 

takové poškození zárodeční tkáně, které vede k snížení spermiogeneze.  



 

66 

 

2.1.5 Závěr 

 

Inhibin B je vhodným markrem spermatogeneze u mužů. 

Koncentrace inhibinu B v séru a seminální plazmě spolu s vyšetřováním 

akrozomu, a antispermatozoidálních protilátek jsou účinným markrem 

fertilní schopnosti muže. K terapeutické rozvaze však nesmíme 

opomenout, že neplodnost je vždy záležitost páru, a kromě fertilní 

schopnosti muže či ženy musíme myslet i na jejich vzájemnou interakci, 

např. vyšetření inkompatibility spermie – ovulační hlen. 
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2.2 Vyšetřování inhibinu A a B u žen 

 

Sledovali jsme hladiny inhibinu A a B v sérech a folikulárních 

tekutinách žen podstupujících stimulovaný ovariální cyklus za účelem 

zisku oocytu pro účely IVF. Zajímalo nás, jaké jsou rozdíly v hladinách 

inhibinů v závislosti na etiologii reprodukční poruchy, zda je folikulární 

tekutina vhodné diagnostické médium. Zajímal nás vztah mezi hladinami 

inhibinu A a B v sérech a folikulárních tekutinách. Studovali jsme inhibin 

jako potenciální marker kvality vývoje folikulů během ovariální stimulace.  

 

 

2.2.1 Metodika a soubor 

 

Vyšetřovanou skupinu tvořilo 72 náhodně vybraných žen z párů 

léčených pro poruchy plodnosti v Centru asistované reprodukce, Zlín. 

Všechny páry podstoupily kompletní stimulovaný cyklus s odběrem 

oocytů a transferem embrya. Každý pár byl komplexně vyšetřen - u každé 

ženy jsme zjišťovali osobní a gynekologickou anamnézu – menarché, 

menstruační cyklus, anamnéza antikoncepce (druh a délka užívání), 

reprodukční anamnéza (prodělané porody, potraty, zvláště opakované 

potrácení, nebo interupce), předchozí léčba pro sterilitu (opakovaná 

ovariální stimulace), léčené hormonální či imunologické onemocnění, 

abúzus návykových látek a kouření, anamnéza infekcí urogenitálního 

traktu, apod. Každé pacientce byl před zahájením stimulace vyšetřen 

základní hormonální profil. Kontrolní skupinu tvořily zdravé ženy, 
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přítomen byl pouze andrologický faktor. Součástí byl i podepsaný 

informovaný souhlas. 

Každý pár podstoupil stimulovaný ovariální cyklus s odběrem 

oocytů, oplozením in vitro a transferem embrya. Pro ovariální stimulaci 

byly využité krátké i dlouhé protokoly, žena byla sledována standardním 

způsobem, dozrávání oocytů bylo řízeno medikamentózně (aplikací 5 000-

10 000 IU hCG) a 12. - 14. den stimulovaného cyklu byla provedena 

punkce ovarií za účelem odběru oocytů. Punkci jsme provedli v krátké 

celkové anestézii za běžných aseptických podmínek pod ultrazvukovou 

kontrolou transvaginálně v Centru reprodukční medicíny, Zlín. 

Punktovány byly folikuly velikosti 15mm a více. Součástí operačního 

protokolu byl záznam o počtu a velikosti folikulů v každém ovariu, počtu 

ziskaných oocytů, přítomnosti oocytu v dominantním folikulu, celkové 

množství odebrané folikulární tekutiny (FF). FF byla centrifugovaná (5000 

ot. /min. po dobu 10 min.) a zmražena na -70°C. Venózní krev jsme 

pacientkám odebírali v čase odběru oocytů (S1), embryotransferu (S2) a 

odběru krve pro stanovení hladiny lidského choriogonadotropního 

hormonu - hCG (S3) za účelem časné diagnostiky gravidity a sérum (S) 

bylo rovněž zmrazeno. Po rozmražení byla koncentrace inhibinu A a B 

v obou mediích stanovena s použitím komerčního ELISA kitu firmy 

Dynex, (Oxford, United Kingdom) v pg/ml. 

 

 

2.2.2 Statistická analýza 

 

Pro absenci patologických a fyziologických rozhraní u všech námi 

sledovaných parametrů jsme pro srovnání hladin inhibinů v různých 
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tělních tekutinách v závislosti na kombinovaných kritériích, použili 

metody statistické deskripce v celém souboru, a v jednotlivých skupinách a 

podskupinách jsme počítali základní statistické údaje (průměr, směrodatná 

odchylka, rozptyl, medián, mezikvartalové rozpětí, minimum, maximum, 

atd.). Vzhledem k distribucím těchto proměnných, jsme použili 

neparametrický Wilcoxonův test a Kruskal - Wallis test, pro zjištění 

závislostí zkoumaných znaků. Vzhledem k negaussovskému rozdělení 

těchto proměnných, jsme použili Spermanův koeficient korelace (rs). 

Změny zkoumaných parametrů v čase jsme analyzovali užitím párového 

znaménkového testu. Analýzu vývoje zkoumaných parametrů v čase a 

mezi danými skupinami jsme zpracovali pomocí parametrické ANOVY 

(repeated design). 

Vybrané statistické údaje jsme vynesli do grafů, tzv. Box & Whisker 

plot diagramů. Hladina významnosti byla stanovena ve výši 5%, p- value 

pod 0,05. 

Statistická analýza byla provedena s užitím software Statistica 9.0. 

 

 

2.2.3 Výsledky 

 

Vyšetřovanou skupinu tvořilo 72 žen, ve věku 22-41 (průměrně ve 

věku 30,3) let, v páru s muži věku 24-52 (průměrně ve věku 33) let. 

Průměrná snaha o koncepci byla 2,89 (≤0–14) let, 26 párů se o těhotenství 

snažilo víc než 2 roky, 20 párů víc než 4 roky, 47 páru podstupovalo svůj 

první kompletní IVF cyklus, 5 párů již absolvovalo 2 a více IVF cyklů.  

Zkoumali jsme, zda a jak se liší hladiny jednotlivých inhibinu, a to 

jak v krevním séru, tak ve folikulární tekutině v závislosti na typu 
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reprodukční poruchy. Příčiny neplodnosti jednotlivých párů shrnuje 

tabulka 13.   

 

Tabulka 13 – Etiologie neplodnosti ve vyšetřované skupině 

 Počet % 

Andrologický faktor 6/72 8 

Ovariální faktor 21/72 29 

Ednokrinologický faktor 23/72 32 

Tubární a děložní faktor 11/72 15 

Endometrióza 25/72 35 

 

Andrologický faktor (AF) 

Do této skupiny jsme zařadili ženy, které byly ve všech 

vyšetřovaných parametrech zdravé. Příčina neplodnosti páru byla tedy 

výlučně na straně muže. Skupinu tvořilo 6 žen. Při statistickém zpracování 

byla tato skupina zdravých žen využita jako kontrolní skupina. 

Medián hodnot INH A S1 byl 592,02 pg/ml, INH A S2 593,58 

pg/ml, INH A S3 15,17 pg/ml, INH B S1 242,46 pg/ml, INH B S2 a S3 

dosahoval nulových hodnot.  

Ve folikulárních tekutinách byl medián INH A FF 5793,43 pg/ml, 

INH B FF 2417,61 pg/ml. 

 

Ovariální faktor (OF) 

Pojmem ovariální faktor označujeme všechny příčiny neplodnosti, 

které jsou způsobeny nedostatečnou funkcí ovarií, vázne gametogeneze, 
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což je adekvátně doprovázeno jak hormonálními, tak klinickými projevy – 

anovulační cykly provázené oligo- až amenoreou. Tato příčina patří mezi 

nejčastější příčiny neplodnosti vůbec.  

Skupinu tvořilo 21 žen, medián hodnot INH A S1 304,12 pg/ml, 

INH A S2 363,68 pg/ml, INH A S3 11,83 pg/ml.  

Ženy s negativním OF měli hladiny inhibinu A v čase punkce ovarií 

a embryotransferu významně vyšší, medián hodnot INH A S1 byl 485,17 

pg/ml, INH A S2 558,71 pg/ml, INH A S3 11,1 pg/ml, p-value <0,05. 

Srovnání je patrné i na box plot diagramu obrázku 23.  

Obrázek 23 - Hladiny INH A S žen s negativním (0) a pozitivním (1) 

ovariálním faktorem (OF) 

 

Medián hodnot INH B v sérech pacientek s OF v čase punkce ovarií 

INH B S1 byl 220,32 pg/ml, INH B S2 a INH B S3 dosahoval nulových až 

nedetekovatelných hodnot. Nebyly nalezeny žádné statisticky významné 
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rozdíly sérových hladin INH B žen s pozitivním a negativním OF. 

Přehledně zobrazuje box plot diagram obrázku 24.  

Ve folikulárních tekutinách byl medián hodnot INH A FF 3778,17 

pg/ml, INH B FF 2530,03 pg/ml. Tyto hodnoty jsou srovnatelné 

s hodnotami v kontrolní skupině. 

Obrázek 24 - Hladiny INH B S žen s negativním (0) a pozitivním (1) 

ovariálním faktorem (OF) 

 

Endokrinologický faktor (EF) 

Do skupiny s endokrinologickým faktorem jsme zařadili ženy 

s jinou než primárně ovariální endokrinopatií. Jednalo se zejména o 

thyreopatii a hyperprolaktinémii.  

Skupinu tvořilo 23 žen. Medián hodnot INH A S1 byl 450,27 pg/ml, 

INH A S2 466,26 pg/ml, INH A S3 11,83 pg/ml. Hladiny INH A S u žen 

s EF nevykazovaly statisticky významné odchylky. Schematicky 

znázorňuje box plot diagram obrázku 25. 
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Obrázek 25 - Hladiny INH A S žen s negativním (0) a pozitivním (1) 

endokrinologickým faktorem (EF) 

 

Medián hodnot hladin INH B S1 byl 284,58 pg/ml, INH B S2 a S3 

dosahoval nulových hodnot. Při srovnání souboru žen s pozitivním EF 

Wilcoxnovým dvou znaménkovým testem dosahovaly hladiny INH B S3 

vyšších hodnot než u žen bez endokrinopatie, p-value <0,05, t=0,0182. 

Srovnání je znázorněno box plot diagramem na obrázku 26. 

Ve folikulárních tekutinách byl medián hladin INH A FF 3827,97 

pg/ml, INH B FF 2549,02 pg/ml. Hladiny inhibinů FF nevykazovaly 

statisticky významné rozdíly vzhledem k hladinám v kontrolní skupině.  
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Obrázek 26 - Hladiny INH B S žen s negativní (0) a pozitivním (1) 

endokrinologickým faktorem (EF) 

 

Selektivně vyčleněná skupina s anamnézou léčené 

hyperprolaktinémie obsahovala 9 žen. Medián hodnot INH A S1 byl 

412,01 pg/ml, INH A S2 436,87 pg/ml, INH A S3 56,9 pg/ml. Medián 

hodnot INH B S1 byl 194,38 pg/ml, INH B S2 a S3 dosahoval nulových 

hodnot. Ve folikulárních tekutinách byl medián hodnot INH A FF 3807,21 

pg/ml, INH B FF 2546,01 pg/ml. Nebyla potvrzena statisticky významná 

odchylka v hladinách ani jednoho z inhibinů. 

 

Tubární a děložní faktor (TDF)  

Morfologické příčiny neplodnosti u žen bývají jednou 

z nejčastějších příčin sekundární sterility. Jedná se zejména o 

neprůchodnost vejcovodů, která je často způsobena pozánětlivými 

změnami v důsledku prodělaných infekcí nebo pánevní endometriózou. 

Jednostranná neprůchodnost možnost spontánní koncepce snižuje, v praxi 

však často bývá v kombinaci s dalšími faktory, a terapeutické zásahy ART 
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jsou na místě. Oboustranná neprůchodnost vejcovodů je označovaná jako 

absolutní tubární faktor, a je sama dostatečnou indikací k ART.  

Vzrůstá i procento děložních patologií, způsobeno odsouváním 

plánované koncepce do vyšších věkových skupin, jednak posunem výskytu 

děložních patologií do nižších věkových skupin. Terapie myomů tvoří 

samostatnou kapitolu při řešení poruch plodnosti. Některé vrozené 

vývojové vady dělohy mohou koncepci pouze snižovat, nebo vést 

k infertilitě, např. děložní septum či subseptum. Velké malformace jsou 

obvykle důvodem pro surogátní mateřství.  

V naší skupině jsme diagnostikovali TDF u 11 žen. Jednalo se 

nejčastěji o jedno- nebo oboustrannou tubární neprůchodnost, stavy po 

rozrušení děložního septa nebo s prokázaným děložním subseptem.  

Medián hodnot INH A S1 byl 312 pg/ml, INH A S2 401,65 pg/ml, 

INH  A S3 26,3 pg/ml, INH B S1 245,32 pg/ml, INH B S2 a S3 dosahoval 

nulových hodnot.  

Ve folikulárních tekutinách byl medián hodnot INH A FF 3945,76 

pg/ml, INH B FF 2545,9 pg/ml.  

Hladiny obou hormonů, jak v S tak ve FF, se statisticky nelišily 

oproti ženám bez TDF nebo ženám s pouhým AF. Srovnání je patrné na 

box plot diagramu obrázku 27 a 28. 
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Obrázek 27 - Hladiny INH A S žen s negativní (0) a pozitivním (1) 

tubárním a děložním faktorem (TDF) 

Obrázek 28 - Hladiny INH B S žen s negativní (0) a pozitivním (1) 

tubárním a děložním faktorem (TDF) 
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Polycystické ovaria (PCO) 

Syndrom polycystických ovarií je komplex endokrinních a 

metabolických poruch s typickým morfologickým nálezem na ovariích. 

Patří mezi nejčastější endokrinopatie žen ve fertilním věku [Franks 1995]. 

Nomenklaturní synonymum „hyperandrogenní syndrom“ lépe vystihuje 

klinický obraz, který je podmíněn abnormitami v metabolismu androgenů 

a estrogenů, zvýšeným stimulačním efektem luteinizačního hormonu a 

periferní inzulínovou rezistencí s hyperinzulinémií a obezitou. Velký počet 

nezralých forem folikulů a zástava jejich růstu ve stádiu malých antrálních 

a preantrálnich formách zodpovídá za hypo- až anovulaci. To vytváří 

typický ultrazvukový nález na ovariích (viz obrázek 29). Velký počet 

nezralých folikulů odpovídá laboratornímu nálezu relativně snížených 

hladin FSH. Exces hladin LH, androgenů a metabolilcká dysbalance, 

nejčastěji v souvislosti s periferní inzulinovou rezistencí se na ustrnutí 

folikulogeneze podílejí přímo i nepřímo, zásahem do regulačních 

mechanizmů osy hypotalamus – hypofýza – ovarium, a do procesů uvnitř 

ovaria.  

Obrázek 29 – Ultrazvukový nález polycystického ovaria 
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I když v souboru 72 žen byly pouze 3 ženy (N=3 /2,16%/) s PCO, 

bylo zajímavé sledovat hladiny inhibinu jak v S, tak ve FF získaných od 

takto primárně postižených ovarií. Medián hladin INH A S1 byl 261,69 

pg/ml, INH A S2 401,65 pg/ml, INH A S3 26,3 pg/ml. Hladiny INH A 

S se nelišily vzhledem k přítomnosti PCO. Distribuci hladin INH A S 

zobrazuje box plot diagram obrázku 30. Medián hodnot INH B S1 byl 

315,35 pg/ml, INH B S2 116,87 pg/ml, INH B S3 dosahoval nulových 

hodnot. Pozitivní hodnoty INH B S2 u žen s PCO negativně korelují 

s nulovými hodnotami INH B S2 u žen bez PCO, p-value <0,05. Distribuci 

hladin INH B S zobrazuje box plot diagram obrázku 31. 

Obrázek 30 - Hladiny INH A S žen s negativní (0) a pozitivním (1) 

faktorem polycystických ovarií (PCO) 
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Obrázek 31 - Hladiny INH B S žen s negativní (0) a pozitivním (1) 

faktorem polycystických ovarií (PCO) 

 

Ve folikulárních tekutinách byl medián INH A FF 2663,77 pg/ml. 

Pacientky s PCO mají nižší hladiny INH A FF, p-value  <0,05, 

schématicky zobrazuje box plot diagram obrázku 32.  

Medián hodnot INH B FF byl 4747,23 pg/ml.  Obdobně, 

koncentrace INH B FF z polycystických ovarií dosahuje vyšší hladiny než 

u žen bez tohoto syndromu, p-value <0,05. Hladiny INH B ve 

folikulárních tekutinách z polycystických ovarií zobrazuje box plot 

diagram obrázku 33. 
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Obrázek 32 – Hladiny INH A FF žen s negativním (0) a pozitivním (1) 

faktorem polycystických ovarií (PCO) 

Obrázek 33 – Hladiny INH B FF žen s negativním (0) a pozitivním (1) 

faktorem polycystických ovarií (PCO) 
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Nižší počet žen ve skupině umožňuje detailnější pohled na 

jednotlivé případy. První pacientka, ve věku 30 let, léčená pro primární 

sterilitu se snahou o koncepci 4 roky podstoupila svůj druhý kompletní 

IVF cyklus s přenosem embrya. V anamnéze byla laparoskopicky 

prokázaná endometrióza.  U pacientky nebyla nalezena patologie v oblasti 

dělohy a vejcovodů.  Je bez přítomnosti infekce, bez abúzu kouření či 

jiných látek. K neplodnosti páru přispívá i andrologický faktor. Stimulaci 

oogeneze jsme provedli s využitím dlouhého stimulačního protokolu s 

GnRH agonisty. Dosáhli jsme růstu relativně vysokého počtu zralých 

folikulů (o velikosti ≤ 15mm) - 12, s odpovídajícím množstvím folikulární 

tekutiny - 31 ml. Získali jsme celkem 12 oocytů, a transferovali 2 embrya. 

Celý stimulační proces včetně transferu embryí proběhl bez komplikací.  

Hladina INH A S1 dosahovala hodnot 312,4 pg/ml, INHA S2 6,1 

pg/ml, v INH A S3 7,5 pg/ml. INH B S dosahoval detekovatelných hodnot 

pouze v období punkce ovarií (INH B S1) 315,4 pg/ml. Graviditu se 

nepodařilo dosáhnout, hCG bylo negativní. FF obsahovala 2725,5 pg/ml 

INH A FF, 4747,2 pg/ml INH B FF. 

Další pacientka, 29 letá nuligravida, zařazena do prvního 

kompletního IVF cyklu s přenosem embrya, byla pro neplodnost léčena 1 

rok. Chromatograficky jsme u ní zjistili jednostrannou tubární 

neprůchodnost, ostatní nález na pánevních orgánech byl bez patologie. 

Pacientka byla bez přítomné infekce, nekuřák. U partnera jsme vyšetřili 

fyziologický spermiogram. Stimulaci oogeneze jsme provedli krátkým 

stimulačním protokolem s využitím GnRH antagonistů. Dozrálo 24 

folikulů o velikosti ≤ 15mm, s odpovídajícím množstvím odsáté folikulární 

tekutiny - 35ml. Podařilo se nám získat celkem 23 oocytů. Transferovali 

jsme 2 embrya. Celý stimulační proces včetně transferu embryí proběhl 

bez komplikací.  
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INH A S1 dosahoval hodnotu 196,5 pg/ml, INH A S2 401,6 pg/ml, 

INH A S3 26,3 pg/ml, INH B S1 dosahoval hodnotu 202,2 pg/ml, INH B 

S2 116,9 pg/ml, INH A S3 95,8 pg/ml. INH A FF byl 2393,8 pg/ml, INH 

B FF 4572,8 pg/ml. hCG bylo negativní. 

Třetí pacientka, 26 letá nuligravida, podstoupila první kompletní 

IVF cyklus. Pro neplodnost byla léčena 0,5 roku. Kromě 

diagnostikovaného syndromu PCO byla u pacientky osobní anamnéza ve 

všech sledovaných parametrech negativní. K neplodnosti páru přispěla i 

partnerova oligospermie. Ovariální stimulaci jsme provedli krátkým 

stimulačním protokolem s využitím GnRH antagonistů. Před i v průběhu 

stimulace byl pacientce podáván metformin. Při punkci 8 zralých folikulů 

se podařilo získat celkem 8 oocytů, transferována byla 2 embrya. Celý 

stimulační proces, včetně transferu embryí, proběhl bez komplikací. 

Pacetnka otěhotněla. Hladina INH A S1 byla 261,7 pg/ml, INH A S2 415,4 

pg/ml, INH A S3 107,3 pg/ml. INH B S1 dosahoval hodnotu 623,9 pg/ml, 

INH B S2 142,5 pg/ml. Při odběru krve k stanovení hCG nebyly hladiny 

INH B S3 v séru detekovatelné. FF obsahovala 2663,8 pg/ml INH A FF, 

5176,2 pg/ml INH B FF. 

 

Endometrióza (E) 

Endometrióza je závažné onemocnění postihující ženy nejčastěji 

v reprodukčním věku, pro které je charakteristický výskyt ektopických 

ložisek buněk endometria. Prevalence v celé populaci je obtížné přesně 

určit pro širokou škálu klinických forem tohoto onemocnění. Někteří autoři 

však mluví o 25-50% výskytu endometriózy u žen se sníženou reprodukční 

schopností [D´Hooghe, 2003, Giugice, 2004, Ozkan, 2008]. Zdá se, že 

etiopatogeneze sterility u žen s endometriózou je multifaktoriální, a 

v přímé úměre se stupněm závažnosti onemocnění [Berube, 1998]. Mohou 
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se uplatňovat faktory jak mechanické – adheze, sekundární neprůchodnost 

vejcovodů, redukce ovariálního parenchymu primárně nebo iatrogenně 

pooperačně, tak faktory imunologické – „zánětlivá“ odpověď organizmu 

na ektopicky uložen cizorodý materiál [Gleicher, 1994, 1993, 

Grossinskinsky, 1993, Mathur, 1982, Ulcova-Gallova, 2002]. Klasifikace 

v posledních letech zaznamenala několik významných změn, i přesto je 

v praxi hojně užívané rozdělení podle r-AFS (The revissed American 

Fertility Society) na I., II., III. A IV. stupeň. Vzhledem k charakteru růstu a 

biologickému chování endometriálních ložisek a buněk ektopické 

endometriózy je v současné době doporučovaná klasifikace obdobně jako 

při tumorózním procesu, to znamená zohlednit jak rozsah procesu, čili 

velikost konkrétního ložiska, tak míru jeho invaze do okolních tkání, a 

celkový rozsah postižených tkání (ohraničený proces na ovariu vs. pánevní 

endometrióza s ložisky na jiném než reprodukčním systému – např. střevo, 

močový trakt, apod.). Z hlediska terapie neplodnosti bylo vytvořeno 

skórovací schéma, podle kterého je volen způsob terapie, EFI – 

Endometriosis fertility index [Adamson, 2010].  

 

Tabulka 14 – Klasifikace endometriózy 

I. Minimal několik drobných povrchových ložisek 

II. Mild víc a o něco hlubších ložisek 

III. Moderate 
mnoho hlubokých ložisek, malý endometriom na jednom 

nebo obou ovariích, blanité adheze 

IV. Severe 
mnoho hlubokých ložisek, velký endometriom na 

jednom nebo obou ovariích, mnoho pevných adhezí  
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V naší skupině byla endometrióza prokázaná u 25 žen. Jednalo se o 

endometriózu I. nebo II. stupně, po léčbě jak medikamentózní tak 

chirurgické, nebo bez léčby. Medián hodnot INH A S1 byl 412,01 pg/ml, 

INH A S2 491,94 pg/ml, INH A S3 11,1 pg/ml, INH B S1 300,02 pg/ml, 

INH B S2 a S3 dosahoval nulových hodnot. Ve folikulárních tekutinách 

byl medián INH A FF 3888,36 pg/ml, INH B FF 2531,48 pg/ml. Ani jeden 

z inhibinů ani v S ani FF nevykazovaly odlišnosti od hladin inhibinů žen 

bez endometriózy. Distribuci sérových hladin INH A a B zobrazuje box 

plot diagram obrázku 34 a 35. 

Obrázek 34 – Hladiny INH A S žen s endometriózou (E=1) a bez 

endometriózy (E=0) 
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Obrázek 35 – Hladiny INH B S u žen s endometriózou (E=1) a bez 

endometriózy (E=0) 

 

Folikulární tekutina (FF) 

Medián hodnot INH A FF v levém ovariu byl 3903,826 pg/ml pokud 

se nacházel oocyt v dominantním folikulu, 4061,575 pg/ml INH A FF bez 

přítomného oocytu v dominantním folikulu. Medián hodnot  INH B byl 

2833,375 pg/ml v případě přítomnosti oocytu v dominantním folikulu, 

2549,422 pg/ml v případě, že oocyt přítomen nebyl.  

Ve folikulárních tekutinách z pravého ovaria dosahoval medián 

hodnot INH A FF 3909,343 pg/ml pokud se nacházel oocyt v dominantním 

folikulu, 5340,014 pg/ml INH A FF bez přítomného oocytu v dominantním 

folikulu. Medián hodnot  INH B byl 2703,108 pg/ml v případě přítomnosti 

oocytu v dominantním folikulu, 2417,646 pg/ml v případě, že oocyt 

přítomen nebyl. Rozdíly hladin inhibinů z pravého nebo levého ovaria 

nebyly statisticky významně odlišné, proto pro další statistické zpracování 

bylo možné užívat jejich průměrnou hodnotu. Hladiny INH A FF a INH B 
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FF vzhledem k přítomnosti oocytu v dominantním folikulu zobrazuje graf 

na obrázku 36.  

Obrázek 36 – Průměrné hladiny INH A FF a INH B FF v závislosti na 

přítomnosti oocytu v dominantním folikulu 

 

Ve folikulárních tekutinách, kde v dominantním folikulu oocyt byl 

přítomen, byl INH B FF statisticky významně vyšší, p-value <0,05, než 

v tekutině bez oocytu. Hladiny inhibinu A/B FF nekorespondovaly 

s celkovým počtem získaných oocytů. 

Očekávaná pozitivní korelace mezi hladinami inhibinu v séru v čase 

punkce ovarií (S1) a FF byla prokázaná pouze u inhibinu B, a to bez 

ohledu na etiologii reprodukční poruchy, rs=0,0082. 

Statisticky významné rozdíly v koncentracích obou inhibinů ve 

folikulárních tekutinách, vzhledem k primární diagnóze reprodukční 

poruchy, jsme zaznamenali pouze u syndromu polycystických ovarií. 

Pacientky s PCO mají nižší hladiny INH A FF, p-value  <0,05 (viz 

obrázek 32) a vyšší hladiny INH B FF, p-value <0,05 (viz obrázek 33). 

Neprokázali jsme vztah INH A FF ani INH B FF k průměrnému 

počtu dozrálých folikulů. Středně silná pozitivní korelace byla prokázána 



 

87 

 

mezi průměrným počtem dozrálých folikulů a INH A S1, INH B S1, lINH 

A S2, rs<0,0001. 

 

Dosažená gravidita (G) 

V souboru 72 páru 44 žen neotěhotnělo (skupina G0). Skupinu G1 

s pozitivním testem hCG tvořilo 28 žen, v  17 případech byla výsledkem 

jednočetná gravidita, u 9 žen dvojčetná gravidita, u 2 žen trojčetná. 

Ve skupině G0 byly hladiny INH A S1 424,69 pg/ml, INH A 

S2 458,1 pg/ml, INH A S3 4,12pg/ml. V skupině G1 INH A S1 375,04 

pg/ml, INH A S2 449,88 pg/ml, INH A S3 245,2 pg/ml. Statisticky 

významně se lišily hladiny INH A S3, p-value <0,0001. Distribuci 

sérových hladin INH A vzhledem k dosažené graviditě zobrazuje box plot 

diagram obrázek 37. Ženy, které neotěhotněly, měly medián hodnot INH A 

FF 3897,47 pg/ml, nižší, než ženy ze skupiny G1, INH A FF 4513,21 

pg/ml, rozdíly však nejsou statisticky významné. Distribuci hladin INH A 

FF vzhledem k dosažené graviditě zobrazuje box plot diagram obrázku 38. 

Ve skupině G0 byl medián hodnot INH B S1 26,11 pg/ml, INH B S2 a 

INH B S3 0 pg/ml. V skupině G1 INH B S1 270,83 pg/ml, INH B S2, INH 

S3 0 pg/ml. Distribuci hladin INH B S vzhledem k dosažené graviditě 

zobrazuje box plot diagram obrázku 39. Hladiny INH B FF se významně 

nelišily v závislosti na dosažené graviditě, medián hodnot INH B FF G0 

byl 2561,51 pg/ml, INH B FF G1 2515,16 pg/ml. Distribuci hladin INH B 

FF vzhledem k dosažné graviditě zobrazuje box plot diagram obrázku 40). 

Neprokázali jsme závislost úspěchu léčby IVF na věku pacientky. 

Prokázali jsme však pozitivní korelační vztah věku pacientky k hladinám 

inhibinu B v séru v čase punkce ovarií - starší pacientky měli nižší hodnotu 

INH B S1, rs=0,0382. 
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Obrázek 37 – Hladiny INH A S žen s  pozitivním (1) a negativním (0) 

testem hCG 

 

Obrázek 38 – Hladiny INH A FF žen s pozitivním (1+2+3) a negativním 

(0) testem hCG 
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Obrázek 39 – Hladiny INH B S žen s pozitivním (1+2+3) a negativním (0) 

testem hCG 

 

Obrázek 40 – Hladiny INH B FF žen s pozitivním (1+2+3) a negativním 

(0) testem hCG 
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Ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS) 

Ovariální hyperstimulační syndrom (OHSS) je definovaný jako 

přehnaná systémová odpověď na ovariální stimulaci charakterizovaná 

širokým spektrem klinických a laboratorních příznaků. Je jednou 

z nejobávanějších, potenciálně letální komplikací léčby IVF, poprvé 

popsaný Schenekerem a Polishukem [1975]. Podle klinických příznaků, 

míry abdominální distenze, zvětšení ovarií, dýchacích, hemodynamických 

a metabolických komplikací, OHSS klasifikujeme do 3 skupin - mírný, 

středně závažný a těžký stupeň OHSS. Jednotlivé stupně OHSS 

s příslušnými klinickými projevy zobrazuje tabulka 15. Od roku 1992 

podle Navota  rozlišujeme i těžký a kritický stupeň OHSS, což je důležité 

hlavně při výběru strategie léčby [Navot, 1992, Golan, 1989, WHO, 2009]. 

 

Tabulka 15 – Klasifikace OHSS 

OHSS  1. stupně 

příznaky GIT - nadmuté břicho a pocit plnosti, nausea, 

průjem, mírný váhový přírůstek, zvětšená ovaria (5-

12cm), ascites dle UZ, bolesti břicha 

OHSS  2. stupně 

excesivný váhový přírůstek, zvětšený obvod břicha, 

ascites, zvracení, průjem, zvětšená ovaria 8-12cm, 

oligurie a tmavá moč, výrazný pocit žízně, pocit sucha 

OHSS  3. stupně 

hemokoncentrace - Hkt nad 45%, prokoagulační stav, 

ascites, fluidothorax s dyspnoe, hepatopatie, ovaria 

nad 12 cm, oligo/anurie, ledvinné selhání, ARDS 

 

Etiologie a přesná patofyziologie OHSS dosud není jasná. V 

příznacích dominuje zejména zvýšená permeabilita kapilár, která vzniká 
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působením vasoaktivních substancí (histamin, estrogen, prostaglandin, 

hCG, systém renin – angiotenzin – aldosteron, systém kalikrein – kinin, 

cytokiny IL 1, IL 2, IL 6, TNF alfa, endotelin 1) uvolněných z velké 

kohorty hyperstimulovaných folikulů. Systémové vaskulární změny mají 

za následek masivní exsudaci tekutin do třetího prostoru, co vede k depleci 

intravazálního objemu, k hemokoncentraci a k rozvoji hyperkoagulačního 

stavu [Delvigne, 2002]. 

Zajímaly nás rozdíly hladin inhibinu A a B v sérech a folikulárních 

tekutinách žen s tímto syndromem, eventuálně kapacita některého z nich 

jako markeru predikce vzniku OHSS. 

Ve vyšetřované skupině bylo 10 žen s OHSS 1., 2. a 3. stupně, ve 

věku 25 – 31 let, průměrně 28,7. Medián hodnot INH A S1 byl 469,13 

pg/ml, INH A S2 664,2 pg/ml, a INH A S3 306,9 pg/ml. Hladiny inhibinu 

A S1 a S2 se významně nelišily v závislosti na OHSS. Naproti tomu při 

odběru hCG byly hladiny INH A S3 výrazně vyšší u pacientek s OHSS, 

oproti pacientkám bez OHSS, p-value 0,0013. Distribuce hladin INH A 

S vzhledem k přítomnosti OHSS zobrazuje box plot diagram na obrázku 

41. 

Medián hodnot INH B S1 byl 355,5 pg/ml, INH B S2 a INH B S3 

dosahoval nulových hodnot. Hladiny INH B S nevykazovaly statisticky 

významné rozdíly vzhledem k přítomnosti OHSS. Přehledně můžeme vidět 

na box plot diagramu obrázku 42.  
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Obrázek 41 – Hladiny INH A S žen s OHSS (1+2+3) a bez OHSS (0) 

 

Obrázek 42 – Hladiny INH B S žen s OHSS (1+2+3) a bez OHSS (0) 
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Potvrdili jsme návaznost vzniku OHSS na velikost kohorty 

dozrálých folikulů. Průměrný počet dozrálých folikulů u žen s OHSS byl 

19,6, u žen bez OHSS 7,97, rs = 0,0242. Počet folikulů byl následován 

celkovým počtem získaných oocytů, co je graficky zobrazeno na obrázku 

43 a 44. Větší počet dozrálých folikulů zvyšuje šanci na úspěch IVF, 8 

z 10 pacientek otěhotnělo, i přes komplikaci léčby ART jakou je OHSS. 

 

Obrázek 43 – Počet dozrálých folikulů u žen s OHSS a bez OHSS 

 

Obrázek 44 – Průměrný počet získaných oocytů u žen s a bez OHSS 
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Medián hodnot INH A FF žen s OHSS byl 5977,3 pg/ml, INH B FF 

2559,2 pg/ml. Tyto hodnoty nebyly statisticky významně odlišné od hladin 

INH A FF a INH B FF žen bez OHSS. Distribuce hladin INH A FF u žen 

s OHSS a bez OHSS zobrazuje box plot diagram obrázku 45, INH B FF 

obrázku 46. 

Obrázek 45 – Hladiny INH A FF žen s OHSS a bez OHSS 

Obrázek 46 – Hladiny INH B FF že s OHSS a bez OHSS 
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2.2.4 Diskuze 

 

Prezentované výsledky potvrzují, že úspěšnost IVF cyklu nezáleží 

na kalendářním věku pacientky, ale na biologickém mikroprostředí 

intraovarialně, které je v součinnosti širšího kontextu neuroendokrinně 

imunitních regulačních dějů uvnitř organizmu. Je známo, že fertilní 

schopnost se s věkem snižuje. To je dané mimo jiné snižováním 

ovariálního potenciálu zdravé gametogeneze. Ta se u žen s poruchou 

reprodukce bude lišit spíše v souvislosti s patologickými procesy a 

celkovou komorbiditou pacientky, než s jejím kalendářním stářím. 

Mluvíme teda raději o „biologickém“ stáří, které vystihuje klesající 

potenciál ovariální zárodečné tkáně, sníženou kvalitu oogeneze. Starší 

ženy, vstupují do stimulovaného cyklu s fyziologicky menším počtem 

preantrálních folikulů. V naši studii měly starší pacientky nižší sérové 

hladiny inhibinu B v čase ovariální punkce. Statisticky významná, i když 

slabá negativní korelace koresponduje se závěry předchozích studií, že 

inhibin B je vhodným markrem ovariální rezervy [Seifer, 1999]. 

Primárně dobrý biologický potenciál ovaria může být sekundárně 

narušen. Vzniká celé spektrum jak příznaků, tak projevů, klinicky 

řazených pod pojem „ovariální faktor“. V naši studii ženy s ovariální 

poruchou měly nižší sérové hladiny inhibinu A v čase ovariální punkce i 

v čase transferu embrya (p<0,05), než ženy s normální funkci ovarií. Toto 

zjištění jde paralelně s předchozími studiemi, kde se uvažuje o rozdílné 

úloze inhibinů při folikulogenezi [např. Groome, 1996]. Inhibin A je 

produkovaný zejména dozrávajícími a zralými folikuly, mRNA βB 

podjednotky více exprimují malé antrální formy folikulů [Roberts, 1993]. I 

z toho důvodu se o inhibinu A uvažuje jako o možném markeru kontroly 

ovariální hyperstimulace [Lockwood, 1996], nicméně je třeba vzít v úvahu, 
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že inhibin A, i při regulované hyperstimulaci, reflektuje vstupní ovariální 

podmínky. 

Pro polycystická ovaria je charakteristický velký počet malých 

nezralých folikulů. To koresponduje s elevovanými sérovými hladinami 

inhibinu B, které sekundárně vedou k relativnímu deficitu FSH a narušení 

pulzace a cyklických změn hladin inhibinu B v průběhu menstruačního 

cyklu [Lockwood, 1998a]. Nízká stimulace z adenohypofýzy a vyhlazena 

pulzatilita se projevuje zástavou zrání folikulů do větších forem, oligo až 

amenoreou s anovulačními cykly. Po iatrogenní stimulaci navodíme růst 

alespoň jednoho folikulu, což doprovází elevace inhibinu A i estrogenu 

[Anderson, 1998a], jako při normální folikulogenezi. Některé z dalších 

studií také popisují signifikantní nárůst sérového inhibinu A a B u žen s 

PCO 24 hodin po akutní FSH stimulaci [Dafopoulos, 2011]. Přitom 

hladiny inhibinu B zůstávají elevované s minimálními změnami [Lie Fong, 

2011]. Není proto překvapivé, že v naši studii se v době punkce ovarií, kdy 

byl exogenní stimulací dosažen vyšší počet zralých forem folikulů, hladiny 

inhibinu B nelišily u žen s PCO a u zdravých žen. Otázkou zůstává, 

nakolik primárně narušené mikroprostředí po ovariální stimulaci kvalitně 

funguje. Prokázali jsme rozdílné hladiny ve folikulárních tekutinách obou 

inhibinů, ženy s PCO měly nižší hladiny inhibinu A FF, a vyšší hladiny 

inhibinu B FF, p<0,05.  

V době embryotransferu byly již hladiny inhibinu B v sérech žen 

s PCO statisticky významně vyšší (p<0,05). Dá se předpokládat tak brzký 

návrat k primárním podmínkám v ovariu po odeznění ovariální stimulace? 

Je známo, že hladiny inhibinů předchází klinickým relevancím např. u 

premenopauzálních žen. Je však pravděpodobné, že u žen s PCO jsou 

změny v širším kontextu. Stimulují produkci androgenů buňkami théky 

[Pingy, 1997, Pingy 2000], relativní deficit inhibinu A v luteální fázi 
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provází exces hladin LH, vzniká stav relativní hyperinzulinémie, který 

vede k další stimulaci tvorby androgenů. Z toho vyplývá i snaha o 

ovlivnění folikulogeneze cestou zvýšení periferní inzulínové senzitivity a 

tím i proliferace thékálních buněk a buněk endometria pomocí perorálních 

antidiabetik, např. metformin [Badawy, 2011]. I když existují protichůdné 

názory na plošné používání metforminu jako součásti léčby PCO, v naší 

studii ART s podpůrnou léčbou metforminem úspěšně vedlo ke graviditě. 

Inhibin A je hlavní cirkulující forma inhibinu v období těhotenství, 

na rozdíl od inhibinu B, kterého hladiny se pohybují blízko limitů 

detekovatelnosti [Muttukrishna, 1995, Fowler, 1998, Illingworth, 1996]. 

Tento trend jsme prokázali již cca 14 dní po embryotransferu, tj. při první 

biochemické diagnostice gravidity. Těhotné ženy měly statisticky 

významně vyšší hladiny inhibinu A v séru (p-value<0,0001).  

Vyšší hladiny inhibinu B v období odběru hCG jsme zaznamenali u 

žen s endokrinopatií,  p-value <0,05. Lehké formy hypotyreózy stimulují 

sekreci prolaktinu, i subklinická elevace prolaktinu může narušit ovulaci, 

zejména prostřednictvím luteální insuficience. Je popisovaný vyšší výskyt 

časných těhotenských ztrát, patologického průběhu těhotenství 

podmíněného zejména insuficienci fetoplacentární jednotky (vyšší výskyt 

preeklampsie, mrtvého plodu). Dají se předpokládat změněné regulace 

v parakrinní oblasti žlutého tělíska a fetoplacentární jednotky. Bylo 

popsáno, že signifikantně vyšší hladiny prolaktinu vedou k elevaci insulin-

like grow factor-I (IGF-I) v sérech pacientek s hypopituitarismem 

[Clemmons, 1981]. FSH a IGF-I rozdílně řídí sekreci INH A a INH B 

buňkami granulózy  [Welt, 2001].  

Pacientky s endometriózou neměly žádné signifikantní rozdíly 

v hladinách inhibinu A a B v S ani ve FF oproti zdravým ženám. I 

předchozí studie neprokázaly rozdíly mezi hladinami inhibinu A, inhibinu 
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B, aktivinu A v peritoneální tekutině [Florio, 1998] a AMH ve FF 

[Campos, 2010] zdravých žen a žen s endometriózou. Tento fakt potvrzuje 

předpoklad, že v patofyziologii nemoci stojí v popředí endometriální 

buňky, které jsou následované řadou imunitních procesů. Ovarium 

odpovídá na stimulaci obdobně jako ovarium u zdravé ženy. Obdobně 

ženy s morfologickou příčinou sterility (TDF) měly gametohormonální 

status obdobný jako zdravé ženy a my jsme neprokázali žádné rozdíly 

v hladinách obou inhibinů v S ani ve FF.  

Prokázali jsme, že riziko vzniku OHSS je větší v mladší věkové 

skupině, paralelně k velikosti kohorty dozrálých folikulů. Průměrný počet 

dozrálých folikulů u žen s OHSS byl 19,6, u žen bez OHSS 7,97, rs = 

0,0242. Počet folikulů byl následován celkovým počtem získaných oocytů.  

Statisticky významnou korelaci s počtem folikulů vykazovaly hladiny INH 

A S1, INH A S2, a INH B S 1, rs = 0,0001. Tato pozitivní korelace však 

nepostačuje k diferenciaci rizika vzniku OHSS před jeho klinickou 

manifestací. Naše studie neprokázala vazbu sérových hladin inhibinů 

ke vzniku OHSS. Obdobně hladiny inhibinů ve folikulárních tekutinách 

spíše reflektují kvalitu folikulogenze (INH FF a přítomnost oocytu 

v dominantním folikulu), než riziko vzniku OHSS, v souladu 

s předchozími studiemi [Moos, 2009]. 
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2.2.5 Závěr 

 

Rozvoj možností ART klade nové a nové nároky mimo jiné i na 

výzkum v oblasti mikrosprostředí ovaria. Zkoumání parakrinní úlohy 

inhibinů a spolu s nimi působících solubentů pro možnosti zefektivnění 

metod IVF (např. predikce úspěšnosti, možnost zhodnocení kvality oocytu 

a tím i kvality embrya, v diagnostice a terapii předčasného ovariálního 

selhání, apod.) se stává stále aktuálnější. Ukazuje se, že inhibin, spolu 

s aktivinem a folistatinem, vytváří sekundární, kodominantní systém 

regulace dozrávání a selekce dominantního folikulu. Zkoumání 

intraovariálních parametrů se zřetelem na další významné solubilní částice, 

jako je např. AMH nebo IL1 podporuje hypotézu, že imunitní systém může 

významnou mírou zasahovat do endokrinních parametrů a otvírá další 

otázku - iatrogenního působení medikamentózní hyperstimulace s 

prokázanou zvýšenou imunitní odpovědí, zejména autoimunitou. 

Inhibiny plní důležitou úlohu v mikroregulaci folikulogeneze a zrání 

oocytu. Potvrdili jsme rozdíly mezi inhibinem A a inhibinem B, a to jak 

v produkci, tak v jejich funkci. Inhibin B je produkovaný zejména malými 

antrálními folikuly, inhibin A je hormon zralých forem oocytů a časného 

těhotenství. Inhibin B se zdá vhodným markrem ovariálního potenciálu, 

zejména jeho stanovování ve folikulárních tekutinách při hodnocení 

kvality folikulogeneze. Hladiny inhibinu B ve folikulární tekutině 

pozitivně korelovaly s přítomností oocytu v dominantním folikulu. 

Potvrdili jsme, že hladiny inhibinu A a B jsou násobně vyšší ve folikulární 

tekutině než v séru. V průběhu ovariální stimulace si oba hormony 

zachovávají stejnou dynamiku bez ohledu na typ reprodukční poruchy. 

Podle naši studie není ani jeden z inhibinů vhodným prediktorem 
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úspěšnosti IVF, stejně tak prediktorem vzniku OHSS. Inhibiny v sérech ani 

ve folikulárních tekutinách žen s endometriózou a zdravých žen 

nevykazovaly statisticky významné rozdíly. Změny v koncentracích 

inhibinů u pacientek s PCO a endokrinologickým faktorem vybízí 

k detailnějšímu studiu mikroprostředí ovaria v širokém konceptu změn osy 

neuro - endokrinně - imunitní.  
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3 Závěr 

 

Na základě zmíněného můžeme shrnout, že inhibin A i B mají 

prokazatelnou úlohu v supresi produkce a sekrece FSH. Jsou produkovány 

v různém čase a různými buňkami jak u muže, tak u ženy, mají lokální 

parakrinní působení. 

Dnes již má inhibin v diagnostické medicíně svoje místo:  

 kvantifikace sérových hladin inhibinu A se stala součástí skríningu 

těhotných pro záchyt onemocnění plodu Downovým syndromem 

[Aitken, 1996], 

 používá se jako marker ovariálních tumorů zárodečných buněk 

[Robertson, 2004],  

 spolu s hladinami FSH, LH, estradiolu a AMH se používá k diagnostice 

POF [Santoro, 1999, Soules, 1998], 

 je vhodným markrem spermiogeneze, zvláště u pacientů s non- 

obstruktivní azoospermií před TESE [Toulis, 2010]. 

 

Nabízí se možnost využívat stanovování inhibinu i v jiných tělních 

tekutinách, seminální plazmě a folikulární tekutině, např. jako markeru 

kvality oogeneze. Stále však zůstává potřeba dalšího výzkumu v oblasti 

mikroprostředí zárodečné tkáně ovarií a testes. 
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