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Z ákladným vyšetrením plod-
nosti u mužov je SPERMIO-
GRAM. Jednoduchý sper-

miogram je len orientačné vyšetrenie 
(zisťujeme objem, pH, koncentráciu 
a pohyb spermií) a nemusí vždy vyjad-
rovať reálny obraz o plodnosti muža. Je 
preto prospešné rozšíriť ho o dopln-
kové vyšetrenia, napríklad morfoló-
giu, vyšetrenie fragmentácie DNA 
v spermiách, Vital test, Oxisperm. Aby 
sme získali KOMPLEXNÝ OBRAZ 
O PLODNOSTI MUŽA, spermio-
gram je nutné opakovať viackrát v cca 
mesačných intervaloch, lebo z jedného 
výsledku si nemôžeme urobiť objektív-
ny záver. ZHORŠENIE VÝSLEDKOV 
SPERMIOGRAMU je najčastejšie 
spôsobené nesprávnym životným 
štýlom. Svoj podiel na tom majú aj 
rizikové faktory, ako stres a znečiste-
né životné prostredie. Odporúčame 
preto upraviť svoje stravovacie návyky, 
vyhýbať sa týmto rizikovým faktorom, 
zabrániť prehrievaniu semenníkov, 
ktoré spôsobuje nosenie tesnej spodnej 

bielizne, časté saunovanie, horúce kú-
pele alebo aj sedavé zamestnanie. Treba 
sa vyhýbať nebezpečným chemickým 
látkam, anabolikám, drogám a snažiť sa 
obmedziť požívanie alkoholu a nikotí-
nu. Na kvalitu spermií môže mať vplyv 
aj nosenie mobilného telefónu vo vrec-
ku nohavíc alebo notebook položený 
v lonovej časti. 
 
Veľmi dobrý prostriedok na ZLEPŠE-
NIE SPERMIOGRAMU je akýkoľvek 
druh športu (okrem bicyklovania), 
dostatok oddychu, kofeín v malých 
dávkach a občasná sprcha vo vlažnej 
vode. Odporúča sa taktiež užívať 
vitamínové doplnky s obsahom zinku, 
selénu, kyseliny listovej, koenzýmu 
Q10, arginínu, karnitínu, vitamínu 
A, C, E a B12. Napriek dodržiavaniu 
všetkých odporúčaní sa množstvo 
spermií môže postupne znižovať 
a klesať až na nulu a jediná možnosť, 
ako zachovať genetický materiál muža, 
je ZMRAZENIE SPERMIÍ.  Kryo-
konzerváciu spermií odporúčame 

pacientom s ťažkými poruchami sper-
miogramu, onkologickým pacientom 
pred chemoterapiou, pacientom, ktorí 
plánujú podstúpiť vazektómiu či lieč-
bu spojenú s užívaním silných liekov 
alebo hormónov. Mrazenie spermií 
je vhodné aj pre mužov, ktorí ešte 
neuvažujú nad založením rodiny, ale 
výsledky vyšetrenia ich spermiogramu 
sú kritické. Vzorky spermií sa ucho-
vávajú v tekutom dusíku pri teplote 
-196 °C, čo umožňuje ich dlhodobé 
uskladnenie. Jedna vzorka ejakulátu 
sa mrazí do viacerých pejet, aby bolo 
možné túto vzorku opakovane použiť. 
Pri procese zamrazovania a rozmrazo-
vania treba rátať so skutočnosťou, že 
časť spermií nemusí prežiť.
Genetický materiál – spermie - 
môže byť kryokonzervovaný (ucho-
vávaný) dlhodobo a je kedykoľvek 
pripravený na použitie. Mladý muž, 
ktorý uvažuje o založení rodiny, by 
vo vlastnom záujme mal čím skôr 
absolvovať základné vyšetrenie sper-
miogramu. n
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Počet spermií u mužov klesá a znižuje sa aj ich 
kvalita, NEPLODNOSŤ V MUŽSKEJ POPULÁCII 
MÁ STÚPAJÚCI TREND. Na klinike sa stretávame 
s pármi, ktoré riešia problém neplodnosti 
a približne u polovice prípadov je príčina na strane
muža. Niektoré poruchy mužskej neplodnosti 
vieme odhaliť už jednoduchým vyšetrením, alebo 
používame iné komplexné vyšetrenia.  




