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Abstrakt
Neplodností v České republice i ve světě trpí 20-25% partnerských dvojic. Podíl
imunologických příčin může být různý, od patogeneticky málo významného spolupůsobení až
po klíčovou roli. Imunologická neplodnost čistá nebo sdružená s jinými příčinami dnes tvoří
11% všech sterilit. Jednou z příčin je přítomnost protilátek proti spermiím. Výskyt
antispermatozoálních protilátek-ASA u neplodných párů je 9-36%, záleží na centru, kde bylo
vyšetření provedeno. U 30-50% neplodných mužů jsou přítomny ASA v ejakulátu i v krvi.
Každá protilátka, která se váže na spermie nemusí mít vliv na proces fertilizace. Toto tvrzení
potvrzují již některé známé monoklonální nebo polyklonální protilátky, které se mohou vázat
na spermie a přesto nedochází k ovlivnění fertilizace. ASA směřované proti antigenům
uplatňujících se v procesu fertilizace se mnohem více týkají infertility, než ty, jež se váží
na antigeny, které se v tomto procesu neuplatňují. ASA směřované proti antigenům
neuplatňujících se v procesu fertilizace však mohou mít nepřímý vliv na fertilitu a to
snižováním délky života spermií v genitálním traktu a nebo blokací průniku spermií
ovulačním hlenem. ASA mohou být produkovány i imunitním systémem ženy. U mužů
hovoříme o autoimunitě a u žen o aloimunitě. K detekci ASA v séru a některých sekretech
existuje řada metod. Toto způsobuje problém, protože neexistuje žádná dohoda, jaký způsob
detekce by měl být použit. Z toho vyplývají rozdílné výsledky vyšetření mezi různými
laboratořemi

užívajícími

rozdílné

metody.

Mezi

klasické

metody

patří

smíšená

antiglobulinová reakce (mixed antiglobulin reaction – MAR test) a ImmunoBead Test (IBT).
MAR test je technicky jednodušší, ale méně senzitivní než IBT. Rozsáhlá studie u 527 párů
trpících primární sterilitou nejméně 3 roky potvrdila, že produkce ASA je zvýšena u žen,
u jejichž partnera byl potvrzen zvýšený výskyt ASA navázaných na spermie (sperm-bound
antibodies-SBA)(18). Přítomnost SBA byla detekována přímým MAR-testem, pokud bylo více
jak 10% spermií pokryto SBA, byl vzorek označen jako pozitivní. U mužů (věku 36.2 ± 5.4)
bylo provedeno vyšetření ejakulátu a jejich spermiogram splňoval WHO kritéria. Přítomnost
ASA v ovulační hlenu nebo séru byla detekována nepřímým MAR-testem. U žen (věku 34.1 ±
4.1) nebyly nalezeny žádné gynekologické potíže. Z 527 mužů bylo 26% pozitivních na SBA

a u 10% se vyskytovaly SBA i zvýšené množství leukocytů. U partnerek těchto mužů bylo ve
srovnání s kontrolní skupinou zvýšené množství ASA v séru nebo v ovulačním hlenu. Z toho
vyplývá, že zvýšené množství SBA na spermiích vede ke zvýšení imunity proti spermiím u
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ženy. Dříve byla snaha imunitní reakci proti spermiím léčit, ale dnes je jednodušší tento
problém obejít technikami asistované reprodukce např. IUI, IVF, ICSI. Úspěch těchto forem
léčby je omezený. Je potřeba dalších studií k potvrzení jejich účinnosti. Ačkoli ASA narušují
funkci spermií, nejsou škodlivé pro organismus, a proto jsou ASA zkoumány i z hlediska
jejich využití jako imunologická kontracepce. Identifikace různých kroků a faktorů, jež jsou
zahrnuty v regulaci produkce ASA, může otevřít nové cesty v léčbě imunologické infertility
a stejně tak může vést k objevu více efektivní kontracepce.
Klíčová slova: ASA, antispermatozoální protilátky, neplodnost, metody asistované
reprodukce, kontracepce
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Abstract
20 -25 % of couples in the Czech Republic and all over the world suffer from infertility.
Immunological causes may have a varied share ranging from pathogenetical assistance of
little importance to the key role. At present immunologically determined infertility , whatever
alone or combined with other causes, represents 11 % of all cases of infertility .One of the
reasons is the presence of antibodies against sperm. The antispermatozoal antibodies occur in
9-36% of infertile couples, depending on the centre, where the examination was carried out.
ASA are present both in semen and in blood in 30-50 % of infertile men. Not every antibody
binding to sperm necessarily affects the process of fertilization. This claim is being supported
by some monoclonal and polyclonal antibodies already known to have the capacity to bind to
sperm, nevertheless, without any impact on the fertilization. ASA targeting antigens which
play role in the process of fertilization are linked with infertility to much greater extent than
those binding to antigens which don't participate in this process. The ASA aimed at antigens
which don't participate in the process of fertilization may also affect fertility. This is achieved
by reducing the lifespan of sperm in genital structures, or by blocking the passage of the
sperm by ovulatory mucus. ASA may be produced by immune system of woman. We speak
about autoimmunity in men and about aloimmunity in women. There is no agreement as to
which way of detection should be used. It results in different test results performed by
different laboratories using different methods. One of classical methods is Mixed
Antiglobulin Reaction (MAR test) and Immuno Bead Test (IBT). The MAR is technically
simpler, but less sensitive than IBT. A comprehensive study involving 527 couples suffering
from primary sterility for at least 3 years has confirmed, that production of ASA is higher in
women, whose partners were diagnosed to have increased occurrence of ASA bound to sperm
(SBA). The presence of SBA was detected by a direct MAR- test, the sample was labeled
positive if more than 10 % of sperm cells were covered by SBA. Men (aged 36.2 +- 5.4) had
their semen examined and the results were obtained and recorded in accordance with WHO
criteria. Presence of ASA in ovulatory mucus or serum was examined by an indirect MAR
test. Women (aged 34.1 +- 4.1) with no gynecological disorders were included to the study.
From the total of 527 men 26% were found SBA - positive and 10 % had both SBA and
increased leukocyte counts. Partners of these men had higher ASA count in their serum or
ovulatory mucus compared with control sample group. It leads to the conclusion that the
higher SBA count on sperm results in the increased immunity against sperm in women. In the
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past there were efforts to cure the immune response to sperm, but at present it is more feasible
to avoid the problem by techniques of assisted reproduction, e.g. IUI, IFV, ICSI. These forms
of treatment have limited success. Further studies are necessary to confirm their effectiveness.
Even though ASA impair sperm function, they are not harmful to the organism that is why
ASA are being explored from the aspect of their potential use as an immunological
contraception. Identification of various moves and factors involved in regulation of ASA
production may open new ways in the treatment of immunological infertility, and, at the same
time it may lead to the invention of more effective contraception.
Key Words: ASA, antisperm antibodies, infertility, assisted reproductive technologies,
contraception
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Úvod
Lidská neplodnost je vážný, i když ne fatální problém, se kterým se potýká řada manželských
párů. Definice neplodnosti páru je neschopnost počít dítě po ročním pravidelném
nechráněném sexuálním styku. V České republice existuje v současné době 20-25% párů
s poruchou plodnosti, přičemž z poloviny se na sterilitě podílí žena, ze čtyřiceti procent muž
a z deseti procent oba současně. Podle hrubých odhadů Světové zdravotnické organizace se
uvádí, že problémy s plodností se objevují nově asi u 2 miliónů párů ročně. Příčin neplodnosti
může být více(1,2).
U muže bývá nejčastější příčina neplodnosti špatná kvalita spermatu charakterizovaná
nedostatečným počtem spermií, poruchami jejich motility a morfologie. U ženy zahrnuje
infertilita řadu faktorů, mezi nimi na př. poruchy ovulace, neprůchodnost vejcovodů,
endometriózu, špatnou kvalitu cervikálního hlenu a další. Svůj vliv má i odkládání otěhotnění
a genotoxické faktory životního prostředí. Navíc u obou pohlaví hrají úlohu imunologické
faktory, například mezi něž patří například přítomnost antispermatozoálních protilátek.
Obecně platí, že poruchy plodnosti mají zřídka pouze jednu příčinu – většinou jde
o výslednici

působení

několika

faktorů,

zasahujících

často

oba

partnery.

Podíl

imunologických příčin může být různý, od patogeneticky málo významného spolupůsobení až
po klíčovou roli. Imunologickou neplodnost čistou nebo sdruženou s jinými příčinami dnes
tvoří 11% všech sterilit, což není zase tak málo(2). Výskyt ASA u neplodných párů je 9-36%,
záleží na centru a souboru pacientů, kde bylo vyšetření provedeno(3). U 30-50% neplodných
mužů jsou přítomny ASA v ejakulátu i v krvi. Řada případů neplodnosti obou pohlaví zůstává
nevysvětlena.
Imunologie patří mezi obory, které se nejvýrazněji rozvinuly v posledních letech. A proč mě
zaujala právě reprodukční imunologie? Myslím si, že musí být hrozným trápením, když pár
snažící se o miminko je stále neúspěšný. Věřím, že identifikace různých kroků a faktorů, jež
jsou zahrnuty v oboru reprodukční imunologie, pomůže mnoha párům najít cestu z tohoto
trápení. A já bych ráda přispěla k nalezení této cesty.
Mojí prací bych chtěla nastínit mechanismus vzniku ASA u muže i ženy, vliv ASA na proces
fertilizace, vliv ASA navázaných na spermiích na lokální imunitu ženy, možnosti léčby
a možnost využití ASA v oblasti imunologické kontracepce.
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1 Neplodnost jako důsledek autoimunitních procesů u mužů
U orgánově specifických autoimunitních onemocnění vedou k poškození obvykle cytotoxické
mechanismy

zprostředkované

autoprotilátkami

nebo

autoreaktivními

cytotoxickými

lymfocyty a jejich produkty. Část orgánově specifických autoimunitních onemocnění je
způsobena přítomností antireceptorových protilátek. U mužů se gamety vyvíjejí postnatálně.
Varle je z imunologického hlediska zcela výsadním orgánem, histologická struktura varlete
omezuje přímý kontakt buněk zúčastněných ve spermatogeneze s krevními elementy
(“hematotestikulární bariéra“). Proto, a také díky velmi omezené mízní drenáži, v něm
nedochází za normálních okolností k přímé imunologické reakci proti spermiím. V podpůrné
tkáni varlete se nalézají pouze makrofágy, které chrání varle před infekcí. V nadvarleti jsou
kromě makrofágů i další buňky – lymfocyty a granulocyty, které se do ejakulátu dostanou
z krve nadvarlete. Jejich množství za normálních okolností kolísá.
Zevní membrána spermie se skládá z glykoproteinů, lipoproteinů a enzymů, které
za některých okolností navozují tvorbu protilátek. K imunologické reakci dochází při porušení
bariery krev – varle (“hematotestikulární bariéry“). Toto porušení umožní přístup bílým
krvinkám ke spermatocytům, jejichž povrchové antigeny jsou rozpoznány jako cizí a tělo si
vytvoří autoprotilátky. Nejčastěji se to stává při poraněních, zánětech, operačních výkonech,
nádorech, vrozených vadách, ale i z neznámých příčin. Protilátky proti spermiím se pak
objeví nejen v seminální plazmě, ale někdy i séru. Ne všechny antigeny jsou však za
normálních okolností před imunitním systémem chráněny, některé mohou být přítomné
v semenných kanálcích. Zde se potom musí uplatnit některé lokální imunoregulační
mechanismy.

2 Složení ejakulátu
Ejakulát se skládá ze seminální plazmy a spermií.

2.1 Spermie
Zdravý dospělý muž vytváří denně až sto miliónů pohlavních buněk - spermií. Minimální
koncentrace spermií byla uváděna 50 mil/ml ejakulátu. S postupem let se tato hranice
snižovala a dnes se ještě za dostatečnou pokládá i mnohem nižší koncentrace – a to dvacet
miliónů. Spermie vznikají ve varlatech, zde dozrávají a stávají se pohyblivými, pak přejdou
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chámovodem do semenných váčků a odtud jsou po ejakulaci uvolněny a promíchány
s tekutinou z prostaty. Zralá spermie je dlouhá až 70 mikrometrů. Skládá se ze dvou hlavních
částí: z hlavičky a bičíku, který někteří autoři podrobují dalšímu dělení – krček, střední část,
hlavní oddíl a koncový oddíl.

Obrázek 1 : Spermie

Hlavička mužské spermie má oválný tvar, měří do délky 5 mikrometrů a do šířky
3 mikrometry. Částí hlavičky je tzv. akrozom, který zakrývá asi 2/3 hlavičky a obsahuje řadu
velmi důležitých enzymů, které umožňují průnik spermie přes první vrstvu vajíčka (zonu
pellucidu).

Za

akrozomem

je

uložena

genetická

informace

ve

struktuře

deoxyribonukleotidové kyseliny. Bičík včetně krčku je dlouhý asi 65 mikrometrů a široký
1 mikrometr a umožňuje pohyb celé spermie směrem kupředu. Bičík se pohne asi desetkrát
za sekundu, rychlost pohybu spermií v ejakulátu se uvádí 10-60 mikrometrů za sekundu.
Pod mikroskopem lze vnímat pohyb spermií jako temperamentní a vlnivý. Zdárný vývoj
spermií ve varleti ohrožuje teplota nad 37°C. Je třeba: nosit volné kalhoty, aby nedocházelo
díky tření ke zvyšování teploty v oblasti šourku, nekoupat se v příliš teplé vodě, vynechat
saunu a přílišné cvičení.
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2.2 Seminální plazma
Seminální plazma je pro spermie zcela přirozené prostředí a může velmi zásadně ovlivňovat
jejich reprodukční schopnost. Seminální plazma je bezbuněčná tekutina ejakulátu, ve které se
spermie pohybují. Je složena z proteinů a obsahuje výměšky seminálních váčků, prostaty
a přídatných žlázek. Tyto výměšky jsou složeny z proteinů, tukových částic a cukrů. Látkové
složení je velmi podobné složení lidské krevní plazmy, hlavním rozdílem mezi nimi je podíl
cukrů. V seminální plazmě je vyšší obsah fruktózy a nižší glukózy. Za nejnižší fyziologickou
hladinu je považováno 1200µg fruktózy v 1ml seminální plasmy. Význam fruktózy spočívá
především v energetické podpoře motility spermií a jejich enzymatického vybavení,
v neposlední řadě se též uplatňuje v rámci fertilizace při kapacitaci spermií. Jako příliš vysoká
se jeví hladina fruktózy přibližně od 6000µg/ml seminální plasmy, kdy se pravděpodobně
začíná projevovat inhibiční vliv monosacharidů na kapacitaci spermií. U mužů s výskytem
spermaglutinačních protilátek, kteří podstupují terapii Prednisonem v sestupných dávkách,
docházelo v průběhu celkové léčby kortikoidy k poklesu nejen hladiny spermaglutinačních
protilátek, ale i ke snížení hladiny fruktózy, a tím k odstranění inhibice, výsledkem pak může
být úspěšná fertilizace(4).
Seminální plazma ochraňuje spermie proti „bobtnání“ a hraje důležitou úlohu při zkapalnění
ejakulátu. Zároveň brání toxickému poškození spermií tím, že obsahuje antioxidační látky,
vápník, hořčík a zinek.
Seminální plazma také obsahuje imunosupresivní látku (enzym transglutaminázu nebo
polyamidy), která navozuje imunologickou snášenlivost (toleranci) ke geneticky odlišným
buňkám, jako je například vajíčko. Tato látka je stále předmětem zkoumání, neboť se ukazuje,
že dědičná různorodost (genetická variabilita) v množství imunosupresivního účinku
v seminální plazmě může také z části vysvětlit tvorbu protilátek proti spermiím v ženském
reprodukčním traktu nebo slabou humorální a buněčnou odpověď k infekcím pohlavního
a močového ústrojí muže. I v normálním lidském ejakulátu můžeme nalézt některé buňky
z krve, jako jsou lymfocyty, monocyty, a makrofágy. Velká buněčnost seminální plazmy,
způsobená především buňkami krevní řady, bývá často spojována s menší oplodňovací
schopností spermií(2).
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3 Základní vyšetření plodnosti u muže
Vyšetření plodnosti u muže se provádí vyšetřením a vyhodnocením kvality ejakulátu jako
celku. Provádí se po pěti dnech pohlavní abstinence. V ejakulátu se hodnotí celkový objem,
barva, konzistence, doba zkapalnění, pohyblivost a počet spermií, procenta životaschopných
a porušených spermií, pH a přítomnost přídatných buněk. Lékař musí být opatrný při závěru,
že muž je plodný nebo neplodný, založeném na standardních zkouškách koncentrace,
pohyblivosti a morfologie spermií(5). Specializované imunologické laboratoře vyšetřují
i protilátky proti spermiím a seminální plazmě. Pokud je vysoké procento spermií pokryto
antispermatozoálními protilátkami, měl by lékař zvažovat tento nález jako příčinu
neplodnost(5).
Dále se určuje procento abnormálních forem (například zdvojené hlavičky nebo bičíky, tvar
bičíku, krčku a hlavičky).

Obrázek 2 : Morfologie spermie ( nalevo: zdravá spermie, napravo : ukázky abnormálních spermií)

Vzorek ejakulátu získá pacient masturbací do skleněné nádobky. Z výsledků šetření je pak
vyhotoven tzv. spermiogram, který vypovídá o schopnosti oplodnění ze strany muže(6).
K diagnostice patologie spermií a k zhodnocení jejich fyziologického stavu mohou být
využity i monoklonální protilátky proti intraakrosomálním a povrchovým bílkovinám
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lidských spermií. U patologických vzorků ejakulátů byla nalezena snížená detekce
intraakrozomálních bílkovin a naopak zvýšená či stejná detekce bílkovin povrchových(7).
Normální hodnoty ejakulátu (spermiogram)
Objem

2 - 6 ml

Barva

mírně nažloutlá

Konzistence

tvoří kapky

Počet spermií

20 mil/ml a více

Stupeň pohyblivosti

více než 50% a+b

Počet defektních forem

méně než 70 %

Přídatná buněčnost

méně než 0,5mil/ml leukocytů nebo malých lymfocytů

pH

7,1 - 7,8

Protilátky proti spermiím

méně než 40 % spermií s navázanými protilátkami

Pach

kvetoucích kaštanů

Fruktóza

nad 1200 mikrogramů/ml

3.1 Nomenklatura parametrů ejakulátu (WHO)
! Normozoospermia: normální ejakulát podle výše popsaných parametrů.
! Oligozoospermia: koncentrace spermií nižší než 20 x 106/ ml.
! Asthenozoospermia: méně než 50 % spermií s progresivní motilitou kategorie a) a b),
nebo méně než 25 % spermií s motilitou kategorie a).
! Teratozoospermia: méně než 30% spermií s normální morfologií.
! Oligoasthenoteratozoospermia: kombinace všech tří výše uvedených postižení. Tato
kombinace se nevyskytuje příliš často.
! Oligoasthenozoospermia: tato kombinace snížené motility a koncentrace je častější
než oligoasthenoteratozoospermia
! Oligospermia: objem ejakulátu je méně než 2 ml
! Azoospermia: v ejakulátu nejsou přítomny žádné spermie.
! Aspermia: není žádný ejakulát.

15

4 Protilátky
Specifické protilátky jsou produkty plazmatických buněk (tzv. plazmocytů). Plazmocyty
jsou konečným diferenciačním stádiem B-lymfocytů, jejichž vývoj probíhá u lidí
v kostní dřeni a dokončuje se po setkání s antigenem v sekundárních lymfoidních
orgánech

(uzliny,

slezina,

Peyerovy plaky).

Protilátky se

rozdělují

do pěti

imunoglobulinových tříd – IgG, IgA, IgM, IgE a IgD.

Obrázek 3: Formy imunoglobulinů

Molekula imunoglobulinu má tvar Y a skládá se ze dvou identických lehkých (L, light)
řetězců, a dvou těžkých (H, heavy) řetězců. Dva těžké řetězce jsou kovalentně spojeny
disulfidickými můstky a ke každému těžkému řetězci je disulfidickým můstkem připojen
jeden lehký řetězec.

Obrázek 4:Schématické znázornění struktury protilátky
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Každý řetězec můžeme pomyslně rozdělit na funkční oblasti, domény. Domény na aminokonci lehkého i těžkého řetězce jsou variabilní – detaily jejich struktury se liší
individuálně, mají specifické uspořádání vazebných míst. Ostatní domény jsou
konstantní - shodné u řetězců téhož typu. Variabilní domény těžkých a lehkých řetězců
vytvářejí společně vazebné místo, do kterého pak jako klíč do zámku zapadá antigen,
pro který je protilátka specifická(8).

4.1 Protilátky proti spermiím
Výzkum ASA začal roku 1899. V tomto roce Landsteiner objevil, že pokud spermie nebo celý
ejakulát určitého živočišného druhu injikujeme pod kůži jiného živočišného druhu, jsou
rozpoznány imunitním systémem a ten na ně reaguje tvorbou protilátek. Krátce potom
Metchnikoff zjistil, že tato odpověď nastává i při injekci pod kůži do stejného živočišného
druhu(9). Tyto časné objevy předkládaly jeden z možných mechanizmů navozujících
neplodnost.
Každá protilátka, která se váže na spermie nemusí mít vliv na proces fertilizace. Toto tvrzení
potvrzují již některé známé monoklonální nebo polyklonální protilátky, které se mohou vázat
na spermie a přesto nedochází k ovlivnění fertilizace(10). ASA směřované proti antigenům
uplatňujících se v procesu fertilizace se mnohem více týkají infertility, než ty, jež se váží
na antigeny, které se v tomto procesu neuplatňují(3). ASA směřované proti antigenům
neuplatňujících se v procesu fertilizace však mohou mít nepřímý vliv na fertiltu. A to
snižováním délky života spermií v genitálním traktu (př.: spermcytotoxické) a nebo blokací
průniku spermií ovulačním hlenem (př.: spermimobilizační).
4.1.1 Protilátky spermie shlukující (spermaglutinační)
Protilátky proti spermiím se prokazují jednak přímo-navázané na spermiích nebo
v krevním séru. Cílem protilátek jsou různé antigenní znaky na spermiích. Popisuje se
i několik desítek těchto znaků lokalizovaných na hlavičce, krčku a bičíku spermií.
Plodnost muže je tedy snížena tím více, čím vyšší je koncentrace autoprotilátek a čím
větší množství nebo procento spermií je jimi povlečeno. Patologické protilátky spermie
shlukují hlavičku k hlavičce, hlavičku k bičíku, bičík k bičíku. Shluky spermií, které lze
pozorovat mikroskopem, mají pouze kývavý pohyb, a proto nemohou prostoupit
přes hrdlo děložní do vyšších etáží ženského pohlavního ústrojí. Nemůže tak dojít
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k setkání vajíčka a spermie. Protilátky se hodnotí v jednotlivých imunoglobulinových
třídách (v seminální plazmě jsou nejčastější protilátky IgG, IgA a ojediněle i IgE, v séru
pak IgG a IgM). Nejčastějším typem protilátek proti spermiím v české populaci jsou
spermaglutinační a to ty, které shlukují spermie hlavičku k hlavičce(2).
4.1.2 Protilátky znemožňující pohyb spermií
Jsou to protilátky, které se nazývají spermimobilizační, tedy zastavující pohyb
spermií. Jejich nález převládá u mužů v Japonsku, Číně a Malajsii(2).
4.1.3 Protilátky poškozující spermie (spermcytotoxické)
Spermcytotoxické

protilátky

jsou

namířeny

především

proti

autogenům

enzymatického aparátu části hlavičky, které se říká akrozom. Nález těchto protilátek není
v české populaci příliš častý(2).

U spermií

inkubovaných se sérem/seminální

plasmou/ovulačním hlenem, které obsahovaly spermcytotoxické ASA, byla redukována
doba jejich přežití(11). Při působení spermcytotoxických protilátek je zapojen i další
imunologický faktor, a to komplement.
4.1.4 Protilátky interferující s implantací blastocysty a inhibující růst a vývoj
embrya
Od okamžiku, kdy je embryo schopné exprimovat geny kódující určité
spermatické antigeny, specifické ASA mohou být embryotoxické a inhibují vývoj embrya.
Na lidských spermiích byla identifikována membránová komponenta, označovaná
YWK-II, která je cílovým antigenem pro monoklonální (mAb), jež aglutinovala lidské
spermie in vitro. Pasivní imunizace březích myší anti-YWM-II mAb brání růstu
embryí(12).

5 Detekce antispermatozoálních protilátek
ASA mohou být prokazovány v séru a v sekretech pohlavních žláz. Mohou se vyskytovat
u obou pohlaví a mohou být příčinou neplodnosti. Pro jejich detekci v séru a některých
sekretech existuje řada metod. Toto způsobuje problém, protože neexistuje žádná dohoda,
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jaký způsob detekce by měl být použit. Z toho vyplývají rozdílné výsledky vyšetření mezi
různými laboratořemi užívajícími rozdílné metody. Mezi klasické metody patří smíšená
antiglobulinová reakce (mixed antiglobulin reaction – MAR test) a ImmunoBead Test (IBT).
MAR test je technicky jednodušší, ale méně senzitivní než IBT(13).
Objevil se i názor, že technika, která by byla schopná určit přesné množství IgA a IgG
na individuálních spermiích, je průtoková cytometrie(14). Zdá se však, že nemusí vždy podávat
zcela objektivní výsledky, protože může docházet ke shlukování antigen-protilátka komplexů
na povrchu spermií(15).
Existují i jiné laboratorní a diagnostické metody (např. ELISA – enzyme linked
immunosorbent

assay,

immunoblottingová

technika,

radioaktivně

značený

antiimunoglobulinový test), které jsou finančně náročnější a jejichž interpretace s klinickým
obrazem málokdy souhlasí. V těchto metodikách se nepoužívají živé, ale mrtvé spermie, nebo
jejich ošetřené části, které nereprezentují membránu živých spermií.
U některých mužů z neplodného páru prokazujeme v ejakulátu velké množství leukocytů
(malé lymfocyty, makrofágy, aj.). Tyto buňky, které jsou většinou aktivovány akutní infekcí
nebo vleklým zánětem, mohou ničit spermie přímo nebo mohou produkovat cytokiny, které
spermie poškozují. Proto i zvýšené hladiny cytokinů informují o autoimunitě proti spermiím.
Byla testována i hypotéza o vztahu mezi patologií spermií a zvýšenou humorální a buněčnou
antispermatickou imunitou u mužů z infertilních párů. Vzorky spermií byly hodnoceny podle
pravidel WHO. Protilátky proti spermiím byly stanovovány SpermMar testem. Pro hodnocení
buněčné autoimunity autoři užili vlastní modifikaci migračního-inhibičního testu. Procento
ASA pozitivních vzorků bylo

významně vyšší u asthenozoospermie v porovnání

s normozoospermií –IgA (20,8 % versus 10,6 %), IgG (13,8 % versus 6,8 %). Pozitivita
buněčné

autoimunity

měla

vyšší

frekvenci

u

asthenozoospermie

(52

%)

než

u normozoospermie (28,5 %) a fertilních mužů (12,5 %). Z toho vyplývá, že imunitní
mechanismy namířené proti spermiím, zejména buněčně zprostředkované, tedy hrají
významnou roli ve zhoršení spermiogeneze a ASA mohou fertilitu zhoršit (16).
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5.1 Mixed antiglobulin reaction-MAR test
V tomto testu je čerstvý ejakulát po zkapalněn smíchán s latexovými částicemi nebo
ovčími erytrocyty s navázanými protilátkami proti lidským imunoglobulinům ve třídách IgA
nebo IgG. Pokud se navazují spermie na povrch latexových částic (ovčích erytrocytů),
dochází k aglutinaci, která je důkazem navázání IgG nebo IgA protilátek na spermie.
Podezření z imunologicky podmíněné infertility je výskyt 10-40% pohyblivých spermií
s těmito adhezemi. Nad 40% je velmi pravděpodobná diagnóza imunologické infertility(6).

5.2 Immunobead test
Tímto testem lze prokázat protilátky na povrchu spermií. Immunobeads jsou kuličky
z polyakrylu, které kovalentně váží králičí protilátku proti lidským proteinům. V tomto testu
lze stanovit současně přítomnost protilátek ve třídách IgG a IgA. Spermie jsou opakovaným
centrifugováním odděleny od seminální plazmy a resuspendovány v nárazníkovém roztoku
(po přidání kyseliny či zásady brání změně pH). Suspenze spermií je smíchána
s immunobeadsuspenzí.

Reakce

je

sledována

v mikroskopu

s fázovým

kontrastem

pod 400 násobným zvětšením. Během pohybu spermií prostředím suspenze dochází u spermií
s povrchovými protilátkami k navázání na immunobeads. Poté se spočítá podíl spermií
s navázanými protilátkami. Pomocí dvou různých immunobeads lze rozlišit přítomnost
protilátek ve třídách IgA a IgG(6).

6 Role protilátek proti spermiím u žen
Spermie jsou pro ženu antigenně i geneticky zcela cizí. Při normálním fyziologickém
pohlavním styku je uloženo v blízkosti hrdla děložního asi 200-500 milionů spermií, které
i u žen mohou indukovat tvorbu antispermatických protilátek.
Na rozdíl od člověka se samice všech živočichů běžně páří jen v době ovulace (říje). V té
době je hlen uzavírající děložní hrdlo čirý a pro spermie prostupný. Mimo ovulaci je v něm
mnoho lymfocytů - imunologických "strážců", bránících průniku infekce. Lymfocyty
registrují jako vetřelce i spermie, které se v pochvě octnou v době mimo ovulaci. Situaci může
ještě zhoršit například zánět, který současně probíhá v pochvě nebo na děložním čípku,
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například běžná mykóza. Tehdy je obranný systém pohlavního ústrojí ženy zvlášť
přecitlivělý, může proti spermiím zaútočit a poněvadž existuje imunologická paměť, může
reaktivita přetrvávat. Jednotlivá expozice antigenů spermií imunitnímu systéme ženy indukuje
zpočátku krátkodobou odpověď zprostředkovanou IgM. Dochází-li k ní opakovaně, vede to
k dlouhodobě, ne-li permanentní imunitní odpovědi zprostředkované IgG. Proto opakovaná
expozice spermatických antigenů umocňuje negativní vliv na plodnost.
V roce 1932 si Američan Baskin povšiml zvýšeného množství „nějakých látek“ přítomných
v krvi, které ničí pohyb spermií. Poprvé tyto látky (tehdy se ještě nevědělo o protilátkách)
objevil u prostitutek. Tyto ženy byly vystavovány velkému množství nechráněných
pohlavních styků, ale také bývaly velmi často pohlavně nakaženy. Dnes je předpokládaná
nejen vlastní protilátková činnost namířená proti spermiím a proti různým antigenům
seminální plazmy, ale také výskyt protilátek zkříženě reagujících jednak proti spermiím,
jednak proti membránám různých mikroorganismů především pohlavně přenášeným(2).
U páru, který provozuje nechráněný styk, můžeme předpokládat mechanismus izoimunizace.
Zvláště hrdlo děložní je schopné rychlé místní imunitní odpovědi. V hrdle děložním se
nachází velké množství plazmatických buněk, které produkují protilátky proti spermiím.
Na slizničním povrchu hrdla děložního ulpívají i T-lymfocyty, které nejsou schopny
produkovat protilátky, ale účastní se buňkami zprostředkované reakce namířené jak
proti mikroorganismům, tak proti pohyblivým spermiím.
Plné rozvinutí imunitní reakce nebude záviset jen na povrchu spermií a látkách obsažených
v seminální plazmě, ale také na proměnlivé vnímavosti rozpoznávacích imunitních
mechanismů, kterých je celá řada a jsou geneticky podmíněné.

7 Hrdlo děložní
7.1 Stavba hrdla děložního
Děloha má hruškovitý tvar a skládá se ze dvou hlavních částí: vyklenutá horní část zvaná tělocorpus a úzká dolní část, zvaná hrdlo-cervix. Horní část děložního těla se nazývá klenba
děložní. Do protějších rohů děložní klenby ústí vejcovody. Hrdlo děložní ústí do pochvy.
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Vnitřní genitální trakt, zvláště sliznice těla děložního, obsahuje buňky vytvářející protilátky
(plazmatické buňky). Jejich nález však bývá za normálních okolností málo početný.
V případě, že se tvorba protilátek z důvodu postupné imunizace u neplodného páru zvyšuje,
zvyšuje se i tvoření těchto protilátek proti spermiím na sliznici děložní, ve vejcovodech,
na vaječnících a v dutině břišní. Při migraci buněk produkujících tyto protilátky nalézáme
odpověď proti spermiím i v krvi pacientek.
Hrdlo je válcovitý útvar, který spojuje horní část pochvy s vnitřkem dělohy. Je asi 2,5 cm
dlouhé a jeho vnitřkem vede jemný kanálek, který je úzký. Sliznice vystýlající děložní hrdlo
tvoří podélné slizniční řasy, které do sebe zapadají a tak otvor dokonale uzavírají. Sliznice je
pokryta jednovrstevným cylindrickým epitelem. Buňky sliznice produkují hlen, jehož
konzistence se mění v závislosti na menstruačním cyklu. Sekrece bývá nejhojnější v době
ovulace. Uzávěra děložního hrdla zabraňuje průniku nečistot a choroboplodných zárodků
do dělohy, vejcovodů a břišní dutiny. Dá se říci, že hrdlo děložní a čípek patří k ochranným
bariérám dělohy.Vnitřní průměr děložního hrdla ženy je 7-8 mm. V době těsně
před uvolněním vajíčka (ovulací) dochází ke snížení napětí hrdla a ke zvětšení jeho průsvitu.

7.2 Hlen hrdla děložního
Hlen je slabě alkalický (pH 7,4-8,1) podobně jako ejakulát, a tak velmi příznivý pro přežívání,
vyživování a pohyb spermií.
Detailní studium hlenu hrdla děložního v době ovulace ukázalo, že hlen obsahuje vodu,
bílkoviny, elektrolyty (především sodík a draslík), cukry, aminokyseliny a jiné organické
substance. Sediment po centrifugaci se skládá z hlenovité látky nazvané mucin. Části
protilátek skládající se ze dvou těžkých řetězců se nazývají Fc. Tyto Fc části protilátek
navázaných na spermiích mohou reagovat s těmito muciny a tím snižovat penetraci
spermií(17). Další studie prokázaly významnou přítomnost některých imunologických látekpř.: složek komplementu C3 a C4(2). Hlavní funkcí komplementového systému je opsonizace,
chemotaxe a osmotická lýza. Tyto procesy mohou za patologických okolnostech zkrátit dobu
přežívání spermií v hrdle děložním nebo mohou působit na akrozom a tím snížit možnost
oplození.
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8 Vyšetření ovulačního hlenu
Toto vyšetření se provádí v době ovulace, kdy je hlenu nejvíce, je tažný, průhledný a řídký,
a hrdlo děložní je pootevřeno. Podmínkou je pohlavní abstinence 5 dnů před odběrem nebo
chráněný pohlavní styk s prezervativem. Odběr se uskutečňuje v gynekologické poloze
pomocí specializované vakuované stříkačky se sterilními kapilárami. Odběr není bolestivý.

8.1 Vyšetření protilátek proti spermiím z ovulačního hlenu
8.1.1 Test podle Kremera – test pronikání spermií kapilárou s ovulačním hlenem
Kremerův test patří mezi tradiční, osvědčené testy penetrační (test pronikání). Jedná se
o screeningový test.
Rezervoár pro ejakulát (spermie) je vyroben ze dna umělohmotné zkumavky, tělo
komůrky pak z podložního

skla opatřeného

milimetrovou stupnicí a z drobných

umělohmotných nosičů, ke kterým se připevňuje kapilára naplněná ovulačním hlenem.
Kapiláru s ovulačním hlenem umisťujeme jejím dolním, otevřeným koncem do rezervoáru se
spermiemi, horní konec kapiláry je uzavřen tmelem, aby nevysychala. Celá komůrka je
ve svislé poloze při pokojové teplotě. Výsledky pronikání spermií ovulačním hlenem
v kapiláře jsou odečítány po 1 a po 2 hodinách pod inverzním mikroskopem.
Úkolem je posoudit vzdálenost, kterou urazí spermie v ovulačním hlenu za jednotku
času. Navíc je zapotřebí všimnout si počtu pohyblivých spermií a posoudit charakter pohybu
spermie.
Kremerův test patří mezi nejpoužívanější testy v reprodukční imunologii, protože je
přesnější a citlivější než např. klasický test postkoitální. Použití Kermerova testu patří mezi
základní vyšetření penetrační schopnosti spermií v ovulačním hlenu za jednotku času,
modeluje tak situaci in vivo a umožňuje významně lepší mikroskopické zhodnocení motility a
rychlosti pohybu spermií i kvality hlenu hrdla děložního.
Pohyb spermií v ovulačním hlenu závisí na kvalitě spermií i na imunobiologických
vlastnostech hlenu, který je silně heterogenní. Poruchy pronikání spermií mohou sice nastat
v obou biologických materiálech vinou jejich nepříznivých vlastností, je však dokázáno, že
jsou mnohem častěji způsobeny dysfunkcí lidských spermií. Anovulační sekret se
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v Kremerově testu nepoužívá. Screeningovým Kremerovým testem lze zachytit i aglutinaci
spermií většinou přímo na počátku kapiláry vložené do rezervoáru. K rozlišení protilátkové
aktivity je poté většinou použit pak smíšený antiglubulinový reakční test, určený k průkazu
protilátek proti spermiím. Nižší kvalita některých hlenů zřejmě způsobuje výrazný rozdíl
v penetračních vzdálenostech jednotlivých vzorků. Kremerův test i přes své dlouhodobé
používání v reprodukční imunologii nachází uplatnění nejen v praxi, ale též v aplikovaném
výzkumu.
8.1.2 Test po nechráněném styku (postkoitální test)
Do 2 hodin po nechráněném styku v období ovulace se odebírá z hrdla děložního hlen,
který se ihned vyšetřuje pod mikroskopem, přičemž se v zorném poli sleduje počet spermií,
jejich pohyblivost a charakter pohybu. Vedle tohoto základního postkoitálního testu existuje
jeho další modifikace, která z důvodu kvalitnějšího Kremerova testu ztrácí již dnes
na významu.
8.1.3 Mikroaglutinační test
Ovulační hlen se k dalšímu vyšetření připravuje pomocí enzymu bromelinu.
Zkapalněný hlen se pak rozdělí do zkumavek a naředí geometrickou řadou. Do speciálních
komůrek se přenesou jednotlivá mikromnožství zkapalněného hlenu a promytých spermií,
překryjí se parafinových olejem, aby nevysychala, a po hodinách se sledují pod obráceným
(inverzním) mikroskopem. V případě, že ovulační hlen neobsahuje protilátky proti spermiím,
spermie zcela volně proplouvají svým charakteristickým pohybem, v opačném případě jsou
nahloučené k sobě. Záleží na tom, která protilátková aktivita převažuje, zda proti hlavičkám,
či proti bičíkům, nebo společně proti hlavičkám a bičíkům.

9 Stimulace lokální imunity ženy
Tvorba protilátek proti spermiím může být u ženy navozena nejen přítomností spermií, ale
i přítomností

ASA

navázaných

na

spermie-SBA

a

leukocytů

v ejakulátu(18).

U 527 partnerských dvojic byla provedena rozsáhlá studie zabývající se tímto problémem.
S touto studií provedenou v Ústavu pro péči o matku a dítě Podolí v roce 2004 jsem byla
svým školitelem podrobně seznámena.Všechny páry trpěly primární sterilitou nejméně 3
roky. Jako primární sterilita se označuje stav při kterém partnerský pár po roce nebo dvou
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letech nechráněného plánovaného pohlavního styku nedosáhne těhotenství. Jako sekundární
sterilita se označuje stav u páru, který poté co zplodil jedno nebo několik dětí nemůže po dobu
dvou let nechráněného styku dosáhnout další těhotenství. Do sekundární sterility patří i stav,
kdy žena sice normálně otěhotní, není však schopná donosit zdravé a životaschopné dítě. U
žen (věku 34.1 ± 4.1) nebyly nalezeny žádné gynekologické potíže. U mužů (věku 36.2 ± 5.4)
bylo provedeno vyšetření ejakulátu a jejich spermiogram splňoval WHO kritéria.

9.1 Metoda
9.1.1. Stanovení přítomnosti SBA na spermiích
Přítomnost SBA na spermiích mužského partnera byla detekována přímým MAR-testem,
pokud bylo více jak 10% spermií pokryto SBA,byl vzorek označen jako pozitivní.
9.1.2. Stanovení přítomnosti leukocytů v ejakulátu
Přítomnost leukocytů v ejakulátu byla určována při mikroskopickém vyšetření ejakulátu
a udávána v milionech na 1 ml ejakulátu. Ejakulát obsahující více než 10 miliónů leukocytů
na 1 ml byl považován za pozitivní.
9.1.3. Stanovení ASA v hlenu děložního hrdla nebo séru
Přítomnost ASA v hlenu děložního hrdla nebo séru byla stanovována nepřímým MAR-testem.
K vyšetřovanému vzorku byly přidány promyté ASA-negativní spermie a po 1 hodině
inkubace byl vzorek testován MAR testem. Pokud bylo více než 10% spermií ASA
pozitivních, byl vzorek hlenu považován za pozitivní.

9.2 Výsledky
Z 527 mužů byl výskyt SBA a leukocytů u 51% mužů negativní, u 26% mužů byl pozitivní
výskyt SBA, u 13% mužů byl pozitivní výskyt leukocytů a u 10% mužů byl pozitivní výskyt
SBA i leukocytů.
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Vyšetření u mužů (N=527)
10%
13%

51%
26%

pozitiní výskyt SBA i leukcytů

pozitivní výskyt leukocytů

pozitivní výskyt SBA

negativní výskyt SBA a leukocytů

Graf 1:Zaznamenává výskyt SBA a leukocytů u mužů

U partnerek mužů s výskytem SBA bylo ve srovnání s kontrolou zvýšené množství ASA
v séru nebo v ovulačním hlenu.

ASA v ovulačním hlenu
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Graf 2: Zaznamenává výskyt ASA v ovulačním hlenu u žen
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Tato rozsáhlá studie potvrdila, že produkce ASA je zvýšena u žen, u jejichž partnera byl
potvrzen zvýšený výskyt ASA navázaných na spermie (SBA). Z toho vyplývá, že zvýšené
množství SBA na spermiích vede ke zvýšení imunity proti spermiím u ženy(18).

10 Léčebný postup imunitně podmíněné neplodnosti

Léčebný postup by měl být cílený. Ideální je, může-li být pár postižený nevysvětlitelnou
neplodností nebo opakovaným neúspěchem IVF (oplodněním ve zkumavce) vyšetřen
na specializovaném pracovišti reprodukční imunologie. Potvrdí-li se imunologická příčina, je
většinou možné léčebně zasáhnout.
Jsou dvě možnosti: Imunitu vyléčit nebo ji obejít. Tam, kde imunita brání usazení embrya
v děloze, nepomůže asistovaná reprodukce. V tomto případě musíme imunitu utlumit.
Nejprve zamezit dráždění pohlavního ústrojí ženy cizorodými látkami, proto je třeba vyléčit
všechny záněty pochvy, čípku, dělohy, vejcovodů, vaječníků i případná endometrióza dráždí
imunitní systém. Dalším logickým krokem je dočasně zamezit styku ženina genitálu
s cizorodými antigeny - spermiemi partnera. Doporučuje se důsledné používání kondomu
(tzv. kondomová terapie). K urychlení tohoto procesu se pomáhá podáváním malých dávek
imunosupresivních léků (např. Prednison, který lze velmi přesně a minimálně dávkovat).
Většinou se nález do tří měsíců upraví. Pak je možno pokusit se o otěhotnění: ať už
přirozenou cestou nebo pomocí IVF. Pokud dojde k úspěšnému otěhotnění, je ženě podáván
Prednison i v raných stádiích těhotenství a zároveň ještě v těchto stádiích je doporučen
kondomový styk. Dříve byla snaha imunitní reakci proti spermiím léčit, ale dnes je jednodušší
tento problém obejít technikami asistované reprodukce např. IUI, IVF, ICSI. Avšak mnoho
dostupných technik má vedlejší účinky, jsou invazní a drahé, mají nízkou účinnost nebo
poskytují protichůdné výsledky.
! IUI – nitroděložní inseminace
Při této technice jsou spermie odděleny od seminální plazmy. Spermie jsou opakovaně
promyty noidiem a poté pomocí ohebného katetru přeneseny do děložní dutiny ženy.
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Teoreticky u IUI je obcházen problém týkající se transportu spermií genitální traktem ženy,
zejména hrdlem děložním s ovulačním hlenem.
Studie srovnávající účinnost této metody u žen s ASA a bez ASA v ovulačním hlenu, jejichž
partneři nemají ASA nebo jiný faktor ovlivňující fertilitu, se liší. Check a kol.(19) tvrdí, že
počty dosažených těhotenství po IUI u žen s ASA se shodují s počtem těhotenství dosaženým
u žen bez ASA. Ve dvou dalších studiích nepotvrzují při léčbě pomocí IUI techniky zvýšení
počtu dosažených těhotenství na pár nebo na cyklus(20,21). Výrazné zlepšení je dosaženo
pokud je IUI provedena po hyperstimulaci ovarií.
! IVF – oplodnění ve zkumavce
Tato technika se provádí v laboratoři. Odebrané oocyty jsou smíchány se spermiemi
ve zkumavce, po oplodnění jsou embrya ještě po určitou dobu kultivována a poté následuje
přenos do dělohy. IVF neřeší problém týkající se spermií. Je však užitečná pro fertilizaci žen
s ASA, které imobilizují spermie. Touto metodou se vyhneme expozici spermií
imobilizujícím ASA. Pár studií ukazuje, že počty fertilizace oocytů pomocí IVF jsou zvýšeny
u imunofertilních pacientů(22). Existuje studie, podle které se počet fertilizace oocytů shoduje
u ASA-pozitivních a ASA-negativních(23). Další studie tvrdí, že u párů s vyššími titry ASA je
nižší počet oplodněných oocytů než u párů s nižšími titry ASA(24). ASA, které se váží
na hlavičku spermie snižují IVF více než ASA navázané na krček nebo bičík(25).
! ICSI – injekce spermie do cytoplasmy oocytu mikropipetou
Muži normálně produkují miliony spermií v každém ejakulátu. Tyto spermie po uskutečnění
nechráněného styku plavou děložním hrdlem, přes dělohu na konečné místo oplození –
do vejcovodů. U některých mužů se vyskytují takové abnormality, které oplození znemožňují.
Jak už bylo zmiňováno výše, kromě dalších faktorů, významnou úlohu zde sehrávají faktory
imunologické. U ICSI techniky stačí pouze jedna spermie, která je injikována do cytoplasmy
oocytu mikropipetou. ICSI řeší problémy týkající se právě spermií. Přesto tato metoda,
navzdory jejímu velkému přínosu a úspěšnosti, je stále ještě poměrně krátce prováděna,
a proto je nutné důkladně zvážit indikace k jejímu provedení. Měla by být užita jen
ze specifické indikace. To zahrnuje případ vzorků spermatu s výrazně malým počtem spermií,
vysoké titry ASA, předchozí neúspěšné IVF. Absolutní indikací jsou předchozí dva neúspěšné
pokusy v konvenčním IVF, užití epididymálních (získaných metodou MESA) nebo
testikulárních (získaných metodou TESE) vzorků spermatu, nepohyblivých spermií, spermií
bez akrosomu. Další absolutní indikací je oplodnění vajíčka před preimplantační genetickou
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diagnostikou-PGD(26). PGD umožňuje genetickým vyšetřením jedné nebo dvou buněk
(blastomer) odebraných z vyvíjejícího se embrya odhalit genetické abnormality budoucího
plodu. Po tomto vyšetření lze k transferu do dělohy vybrat pouze embrya bez genetické
zátěže.
Zda volit IVF nebo ICSI při léčbě ASA je stále otázkou. Většinou až po neúspěšné IVF
následuje ICSI. Avšak některé studie zaměřené na metodu ICSI vykazují srovnatelný poměr
oplodnění, těhotenství, implantace a potratu u partnerek mužů s a bez autoprotilátek
proti spermiím(27,

28)

. Jiná studie metody ICSI uvádí, že u 46% těhotných žen, které jsou

pozitivních na ASA, dochází ke spontánnímu potratu. U negativní skupiny k žádnému
spontánnímu potratu nedošlo(29).

11 Imunologická kontracepce

Imunologická kontracepce je v dnešní době, kdy populační exploze v některých zemích, je
důvodem nekontrolovatelného zalidňování planety, studována a v brzké době snad bude
i dostupnou možností kontroly porodnosti. Jeden z možných postupů je vytvoření protilátky
proti spermiím. Ačkoli ASA narušují funkci spermií, nejsou škodlivé pro organismus, a proto
jsou ASA zkoumány i z hlediska jejich využití jako imunologická kontracepce . Antigeny
z celé spermie nemůžou být použity pro vývoj kontraceptivní vakcíny-CV, protože
na povrchu spermie jsou prezentovány i antigeny, které jsou sdílené se somatickými buňkami.
Imunizace antigeny z celé spermie může způsobit imunopatologické důsledky v jiných
tkáních a orgánech. Ideální antigen pro imunologickou kontracepci by měl být tkáňově
specifický pro povrch spermie, měl by být zapojen do vazby mezi spermií a zona pellucida
a měl by se vyskytovat u párů trpících imunologickou infertilitou(30).

11.1 Imunizace
V imunologické antikoncepci hraje významnou úlohu výběr a izolace specifického antigenu,
dále pak příprava adekvátního množství čistého antigenu, bezpečné odzkoušení in vitro
a in vivo v podobě definované vakcíny. Aktivní imunizace přitom atakuje v první řadě
buněčnou složku (cytotoxické lymfocyty a protilátkově závislá buňkami zprostředkovaná
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cytotoxicita). Imunologická antikoncepce nesmí aktivovat jiný imunitní proces, např.
systémový

lupus erythematodes a

jiná onemocnění.

Veškerý výzkum zaměřený

na imunokontracepci v převážné většině na zvířecích modelech je přísně sledován s ohledem
na bezpečnost podávání antifertilních vakcín a z pohledu omezení plodnosti. Použití peptidů
jako kontraceptivních vakcín nabízí různé výhody, neboť mohou být snadno syntetizovány
v dostatečném množství pro biologické testování. Nicméně je stále důležitá nová a nová
identifikace spermatických antigenů. Další možností by mohla být pasivní imunizace pomocí
připravených rekombinantních protilátek proti specifickým sacharidovým epitopům
na povrchu lidské spermie. Tyto protilátky agregují lidské spermie do změti jako
při aglutinaci(31). Velmi důležitá je tedy identifikace různých kroků a faktorů, jež jsou
zahrnuty v regulaci produkce protilátek proti spermiím, může otevřít nové cesty v léčbě
imunologické infertility a stejně tak může vést k objevu efektivnější imunokontracepce.

Závěr
Každá protilátka, která se váže na spermie nemusí mít vliv na proces fertilizace. Toto tvrzení
potvrzují již některé známé monoklonální nebo polyklonální protilátky, které se mohou vázat
na spermie a přesto nedochází k ovlivnění fertilizace. ASA směřované proti antigenům
uplatňujících se v procesu fertilizace se mnohem více týkají infertility, než ty, jež se váží
na antigeny, které se v tomto procesu neuplatňují. ASA směřované proti antigenům
neuplatňujících se v procesu fertilizace však mohou mít také vliv na fertiltu. A to snižováním
délky života spermií v genitálním traktu a nebo blokací průniku spermií ovulačním hlenem.
K detekci ASA v séru a některých sekretech existuje řada metod. Toto způsobuje problém,
protože neexistuje žádná dohoda, jaký způsob detekce by měl být použit. Z toho vyplývají
rozdílné výsledky vyšetření mezi různými laboratořemi užívajícími rozdílné metody. Mezi
klasické metody patří smíšená antiglobulinová reakce (mixed antiglobulin reaction – MAR
test) a ImmunoBead Test (IBT). MAR test je technicky jednodušší, ale méně senzitivní než
IBT. V rozsáhlé studii provedené v Ústavu pro péči o matku a dítě u 527 párů trpících
primární sterilitou nejméně 3 roky byla potvrzena hypotéza, že spermie obalené protilátkami
proti spermiím stimulují lokální imunitu ženy. Dochází ke zvýšené produkci ASA ve srovnání
s kontrolní skupinou. Dříve byla snaha imunitní reakci proti spermiím léčit, ale dnes je
jednodušší tento problém obejít technikami asistované reprodukce např. IUI, IVF, ICSI.
Úspěch těchto forem léčby je omezený. Je potřeba dalších studií k potvrzení jejich účinnosti.
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Ačkoli ASA narušují funkci spermií, nejsou škodlivé pro organismus, a proto jsou ASA
zkoumány i z hlediska jejich využití jako imunologická kontracepce. Studium vazeb a
mechanismů vytváření ASA v lidském i zvířecím reprodukčním traktu, může otevřít nové
cesty v léčbě imunologické infertility a stejně tak může vést k objevu více efektivní
kontracepce.
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