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Abstrakt 

Integriny jsou transmembránové glykoproteiny zprostředkující adhezi buněk a jejich 

komunikaci s extracelulární matrix. Přítomnost integrinových podjednotek byla popsána 

nejen na somatických buňkách, ale i na  oocytech a spermiích. V plazmatické membráně 

vajíčka se integriny společně s dalšími proteiny z rodiny tetraspaninů podílejí na formování 

rozsáhlých molekulárních sítí. Obdobné struktury byly v posledních letech odhaleny i na 

spermii. Zatímco úloha integrinů na vajíčku byla v minulosti intenzivně studována, o 

přítomnosti a funkci těchto molekul na spermii se toho ví mnohem méně. V rámci této 

diplomové práce jsme se zaměřili na studium exprese a lokalizace integrinu alfa V a alfa 3 na 

akrozom-intaktních spermiích a porovnali vzájemné mezidruhové rozdíly u myši, kance a 

člověka. U integrinu alfa V jsme dále popsali změny v jeho lokalizaci po akrozomální reakci, 

která je důležitou součástí maturace spermií. Pomocí konfokální mikroskopie jsme integrin 

alfa V na akrozom-intaktních spermiích u všech námi studovaných druhů lokalizovali 

v oblasti akrozomu, a po akrozomální reakci jsme detekovali jeho přesun do postakrozomální 

oblasti a do ekvatoriálního segmentu. Použití imunodetekce ukázalo klesající expresi 

integrinu alfa V u kapacitovaných a akrozom-zreagovaných spermií. Integrin alfa 3 byl na 

akrozom-intaktních spermiích myši detekován v oblasti akrozomu, na rozdíl od lidských a 

kančích spermií, kde se nachází v postakrozomální oblasti a v ekvatoriálním segmentu. 

Lokalizace integrinových podjednotek alfa V a alfa 3 v klíčových oblastech spermie ukazuje 

na jejich možnou roli při interakci spermie s oocytem, a vybízí k dalšímu výzkumu těchto 

proteinů. 
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Abstract 

Integrins are transmembrane glycoproteins mediating cell-cell adhesion and ensuring 

communication between extracellular matrix and cell cytoskeleton. The presence of integrin 

subunits has already been described on somatic cells, as well as on oocytes and sperm cells. 

In oocyte plasma membrane, integrins together with tetraspanins are involved in the formation 

of vast molecular webs. Analogical structures have been recently discovered in sperm plasma 

membrane as well. While the role of integrins on oocyte has been researched quite 

extensively, there is much less known about its presence and function on sperm. This Master’s 

thesis focuses on expression and localization of integrins alpha V and alpha 3 on acrosome-

intact sperm and its comparison between mouse, pig and human sperm cells. Furthermore, 

this thesis also describes relocation of the alpha V integrin after the acrosome reaction, which 

is an essential step of sperm maturation. Using confocal microscopy, the alpha V integrin 

localization was detected in acrosomal cap area of acrosome-intact sperm of all selected 

species. After acrosome reaction, the alpha V integrin relocated and was depicted in 

postacrosomal region and equatorial segment of acrosome-reacted sperm. Immunodetection 

revealed a decreasing expression of the alpha V integrin in capacitated and acrosome-reacted 

sperm. The alpha 3 integrin localization was detected in acrosomal cap area of acrosome-

intact mouse sperm. On the contrary, in human and pig sperm the alpha 3 integrin was 

detected in postacrosomal region and equatorial segment. Localization of the alpha V and 

alpha 3 integrins in key areas of sperm head refer to their potential role in sperm-egg 

membrane interaction and encourage future research of this topic. 
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Seznam použitých zkratek 

ADAM  protein obsahující doménu disintegrin a metaloproteinázu 

AR  akrozomální reakce 

ATP  adenosintrifosfát 

CD  diferenciační skupina 

ECM  extracelulární matrix 

EGF   epidermální růstový faktor 

ES   ekvatoriální segment 

FIMP  fertilization influencing membrane protein 

IAM   vnitřní akrozomální membrána 

IVF  in vitro fertilizace 

kDa  kilodalton – jednotka molekulární hmotnosti  

OAM  vnější akrozomální membrána 

PAR  postakrozomální region 

PLA  proximity ligation assay 

PM  plazmatická membrána 

PNA lektin z podzemnice olejné (PNA = peanut aglutinin) 

SDS-PAGE elektroforéza v polyakrylamidovém gelu za přítomnosti dodecylsíranu 

sodného 

SIM  mikroskopie se strukturovaným osvětlením  

SOF1 sperm-oocyte fusion required 1 protein 

SPACA6 sperm acrosome associated 6 protein 

TMEM95 transmembrane protein 95 

ZP  zona pellucida 

ZP1-4   glykoprotein zona pellucida 1-4 

ZPBP1  zona pellucida binding protein 1  
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1. Úvod 

Proces oplození u savců je navzdory rozsáhlému výzkumu stále ne zcela objasněným 

dějem. V současnosti jsou již známy některé z molekulárních mechanismů realizujících zrání 

gamet a jejich přípravu na oplození. Stále ale postrádáme detailní znalosti o molekulárních 

změnách při vzájemné interakci gamet, jejich adhezi a následné fúzi.   

 Integriny jsou transmembránové proteiny, které zprostředkovávají adhezi mezi 

buňkami a mezi buňkou a extracelulární matrix. Jsou to buněčné receptory, které umožňují 

vzájemnou signalizaci buňky a extracelulární matrix, a to oběma směry, tedy zevnitř buňky 

do extracelulárního prostředí a naopak (Schwartz et al., 1995; Hynes, 2002). Společně 

s tetraspaniny participují na tvorbě multimolekulárních komplexů, tzv. tetraspaninových sítí, 

které zajišťují kompartmentalizaci a reorganizaci membrán (Berditchevski et al., 1996; 

Rubinstein et al., 1996; Boucheix a Rubinstein, 2001). Tetraspaninové sítě se dále 

pravděpodobně významnou měrou podílí na trans interakcích mezi membránou oocytu a 

spermie (Chen a Sampson, 1999; Takahashi et al., 2001; Zhu a Evans, 2002). Integriny jsou 

nezbytnou součástí těchto sítí, jelikož umožňují vazbu tetraspaninů, jejich vzájemnou 

komunikaci a interakci s cytoskeletem (Serru et al., 1999; Berditchevski F., 2001). Integriny 

se pravděpodobně význačně podílí na interakci spermie a oocytu (Sueoka et al., 1997; 

Fénichel et al., 1999; Zhu and Evans, 2002; Barraud-Lange et al., 2007). Přítomnost a funkce 

těchto receptorů byly intenzivně studovány především na oocytu, kde byla pozorována tvorba 

klastrů integrinů, jejich interakce v rámci tetraspaninových sítí a zapojení při interakci gamet 

(Campbell et al., 1995; Evans et al., 1995a; Ziyyat et al., 2005, 2006). Taktéž na spermii byla 

popsána přítomnost mnoha integrinů a tetraspaninů a jejich vzájemných interakcí (Barraud-

Lange et al., 2007; Frolikova et al., 2018, 2019; Jankovicova et al., 2020). Existence 

obdobných struktur jako jsou tetraspaninové sítě oocytu se tedy předpokládá i na spermii, 

stejně jako jejich zapojení při adhezi gamet. V současnosti ale není funkce integrinů na 

spermii dostatečně popsána a je tedy potřeba dalšího výzkumu. 

V samičím reprodukčním traktu prochází spermie zásadním maturačním procesem 

zvaným kapacitace, který následně vrcholí tzv. akrozomální reakcí (Yanagimachi, 1981).  

V průběhu kapacitace dochází k aktivaci mnohých signálních drah a ke změně složení 

membrán (Yanagimachi, 1994). Výsledkem kapacitace je hyperaktivace spermie, která 

zapříčiní výraznou progresivní motilitu spermie a tím jí umožní doputovat oviduktem 

k oocytu (Demott and Suarez, 1992). Následně je iniciována akrozomální reakce (AR), která 
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spermii umožní projít zona pellucida (ZP), glykoproteinovým obalem oocytu, a interagovat 

s plazmatickou membránou oocytu neboli oolemou (Barros et al., 1967; Lin et al., 1994). 

Akrozomální reakce je indukovaná exocytóza akrozomu, při které dochází k vylití 

akrozomálních enzymů do okolí a k membránové reorganizaci na hlavičce spermie. Dochází 

k přesunu klíčových proteinů na povrch do fúzogenní domény hlavičky spermie (Bedford et 

al., 1979; Cardullo a Florman, 1993; Spungin et al., 1995). Právě vystavení proteinů původně 

uzavřených v akrozomu extracelulárnímu prostředí a jejich přesun do fúzogenní domény 

hlavičky spermie po akrozomální reakci jsou klíčové děje, které těmto proteinům umožňují 

se později účastnit vzájemné interakce povrchových membrán spermie a oocytu a realizovat 

jejich adhezi a fúzi (Bedford et al., 1979; Satouh et al., 2012).  Na otázku, jaké mechanismy 

se v tuto chvíli odehrávají a které molekuly se jich účastní, zatím neznáme přesnou odpověď, 

nicméně se ukazuje, že integriny ve spolupráci s tetraspaniny a dalšími receptory jsou součástí 

tohoto procesu. Detekce integrinů alfa V a alfa 3 na spermii, popis relokace integrinu alfa V 

po akrozomální reakci a jejich mezidruhové porovnání u myši, kance a člověka, by mohly 

pomoci objasnit, zda jsou tyto integriny vhodnými kandidátními molekulami pro účast na 

interakci membrán obou gamet a zda by nebylo vhodné je využít jako nový proteinový marker 

kvality spermií. 
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2. Literární přehled 

2.1. Stavba spermie 

Samčí zárodečná buňka neboli spermie je vysoce specializovaná haploidní buňka, která 

vzniká v semenotvorných kanálcích varlat v procesu zvaném spermatogeneze. Zralá spermie 

je složena z hlavičky, spojovacího oddílu neboli krčku a bičíku (Obr. 1) (Fawcett, 1975). 

 

Obr. 1: Stavba spermie, upraveno (Rothmann a Bort, 2018) 

2.1.1. Hlavička 

Hlavička spermie je atypická struktura, kterou nalezneme pouze u spermie. Její 

velikost a tvar, a stejně tak i velikost a tvar přítomných organel, jsou mezi jednotlivými druhy 

vysoce variabilní (Gage, 1998). U savců nacházíme spermie s hlavičkami kulatými (člověk), 

oválnými (kanec) a falciformními, tzn. ve tvaru srpku s typickým apikálním háčkem (Obr. 3), 

které jsou typické pro hlodavce (myš) (Yanagimachi, 1981; Eddy a O’Brien, 1994). 

 Na plazmatické membráně hlavičky spermie rozlišujeme 3 oblasti, a to akrozomální 

doménu, ekvatoriální segment (ES) a postakrozomální region (PAR) (Obr. 2, 3 a 4) (Fawcett, 

1975). Tyto domény mají odlišné proteinové složení v závislosti na jejich funkci a liší se např. 

i poměrným zastoupením sterolů, fosfolipidů a glykoproteinů (Bearer a Friend, 1990). 

V průběhu maturace spermie navíc dochází k mnoha dalším změnám ve složení membrán u 

jednotlivých membránových domén. Plazmatická membrána (PM) akrozomální domény 

slouží především k udržení stability akrozomu, a tedy k zabránění předčasné AR (Benoff, 

1997). Pro fúzi spermie a oocytu je zásadní výsledné složení membrány ekvatoriálního 

segmentu, což je fúzogenní doména hlavičky klíčová pro správný průběh fúze membrán obou 

gamet (Yanagimachi, 1994).         

 Po téměř celé délce hlavičky spermie se z posteriorní části rozpíná jádro, které je 

ohraničené jadernou membránou a obsahuje vysoce kondenzovaný chromatin (Poccia, 1986). 
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Spermie vzniká meiotickým dělením, obsahuje tedy pouze jednu sadu chromozomů.  

 Druhou organelou hlavičky, nacházející se na anteriorní části, je akrozom. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 2: Hlavička lidské spermie, upraveno (Rothmann a Bort, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 3: Hlavička myší spermie, upraveno (Medarde et al., 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 4: Hlavička kančí spermie. (1) PM, (2) OAM, (3) akrozomální matrix, (4) IAM, (5) 

jaderná membrána, (6) jádro, (7) krček, (13) apikální akrozom, (14) pre-ekvatoriální akrozom, 

(15) ekvatoriální segment, (16) PAR, převzato (Gadella et al., 2008) 
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Akrozom 

Akrozom je velice unikátní organela, jejíž poškozením či chybným vývinem spermie 

ztrácí schopnost oplodnit oocyt (Dam et al., 2007). Rozlišujeme jej na anteriorní akrozomální 

čepičku, představující akrozomální doménu a na ES na posteriorní části (Yanagimachi, 1994). 

Je tvořený akrozomální membránou rozdělenou na dva kompartmenty – vnitřní (IAM) a 

vnější (OAM) akrozomální membránu (Obr. 2 a 4). Vnější akrozomální membrána leží pod 

plazmatickou membránou  a vnitřní akrozomální membrána obklopuje jadernou membránu 

(Buffone et al., 2008). Vzájemně se liší jak svým složením, tak svou funkcí při oplození 

(Bearer a Friend, 1990). Akrozom je narušen při akrozomální reakci, kdy dochází 

k mnohonásobnému splynutí OAM a plazmatické membrány spermie. AR je z vnějšího 

prostředí indukovaná exocytóza akrozomu, při které se obsah akrozomu uvolní do okolního 

prostředí a umožní tak spermii průchod extracelulárními obaly oocytu (Barros et al., 1967; 

Cardullo a Florman, 1993; Spungin et al., 1995). Akrozom vzniká na anteriorní části hlavičky 

z váčků Golgiho aparátu a PM v průběhu spermiogeneze, což je proces dokončující vývoj 

spermatid ve spermie (Tang et al., 1982; Berruti a Paiardi, 2011). Je to organela podobající se 

lysozomu, obsahuje totiž mimo jiné hydrolytické enzymy typické právě pro lysozomy 

(Allison a Hartree, 1970). Byly zde ale identifikovány i enzymy specifické pouze pro 

akrozom, jako je serinová proteáza akrosin štěpící glykoproteiny ZP a spermatická 

hyaluronidáza, která štěpí kyselinu hyaluronovou v extracelulární matrix (Baba et al., 1989; 

Kim et al., 2005).  

2.1.2. Krček 

Postakrozomální oblast hlavičky spermie navazuje na krček, který propojuje hlavičku 

s bičíkem. Nachází se zde proximální centriola a basální destička kotvící axonemu bičíku, 

který vznikl v průběhu spermiogeneze z distální centrioly (Eddy a O’Brien, 1994). 

2.1.3. Bičík 

Bičík je nezbytnou strukturou pro pohyblivost spermie, tzv. motilitu. Krček přechází 

v část bičíku zvaný „mid-piece“, tedy střední část. To je rozšířená oblast bičíku, který je zde 

obklopen tzv. mitochondriální pochvou. Nalezneme zde veliké množství mitochondrií 

umožňující oxidativní fosforylaci produkující adenosintrifosfát (ATP), který spermie využívá 

k pohybu bičíku (Yanagimachi, 1994). Následuje dlouhá hlavní část bičíku a část koncová. 
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Bičík je tvořený mikrotubulární strukturou tzv. axonemou. Axonema je tvořena kruhovitým 

uspořádáním devíti párů mikrotubulů s centrálním párem uprostřed (Fawcett, 1975). 

Mikrotubuly využívají molekulární motory dyneiny, které generují pohyb bičíku. 

2.2. Příprava spermie na oplození 

2.2.1. Epididymální maturace a ejakulace 

Spermie, které dokončí spermatogenezi, putují z varlete do nadvarlete neboli 

epididymis. Takové spermie nejsou schopné interagovat s oocytem a nemají schopnost 

progresivní motility (Gatti et al., 2004). Epididymis dělíme na tři části – caput, corpus a 

cauda. Při průchodu nadvarletem spermie prochází epididymální maturací a v cauda jsou 

maturované spermie shromažďovány. V epididymis dochází k navázání dekapacitačních 

faktorů, které stabilizují PM a inhibují předčasnou akrozomální reakci. Kromě vazby 

dekapacitačních faktorů dochází i k dalším úpravám složení membrány (Saxena et al., 2002; 

Dacheux et al., 2003). Maturační prostředí nadvarlete je vytvořeno pomocí specializovaných 

membránových váčků, tzv. epididysomů (Sullivan et al., 2005; Caballero et al., 2011). 

Pomocí epididysomů jsou na spermii dopraveny enzymy a proteiny, které se různými způsoby 

naváží na PM spermie, i transmembránové proteiny, které jsou inkorporovány do PM 

(Kirchhoff et al., 1996; Martin-Deleon, 2015). Spermie se v průběhu epididymální maturace 

stávají motilními (Soler et al., 1994; van der Horst et al., 1999). Následně jsou spermie 

ejakulovány a prochází samičím rozmnožovacím ústrojím až do istmické části oviduktu. Při 

ejakulaci spermie váží ze semenné plazmy další dekapacitační faktory a proteiny, které 

interagují se sacharidy oviduktálního epitelu a tvoří tak oviduktální rezervoár spermií 

(Lefebvre et al., 1995; Suarez, 1998; Petrunkina et al., 2001). Rezervoár slouží k selekci 

spermií, prodloužení jejich setrvání v oviduktu a synchronizaci kapacitace spermie s ovulací 

oocytu, tedy ke zvýšení šance úspěšného oplození (Hunter, 1996; Töpfer-Petersen et al., 

2002). 

2.2.2. Kapacitace 

Z istmu vejcovodu jsou uvolňovány spermie, které jsou kapacitované a 

hyperaktivované (Demott a Suarez, 1992). Kapacitace je řada změn, jejichž výsledkem je 

progresivně motilní spermie, která je plně kompetentní podstoupit AR a oplodnit oocyt 

(Austin, 1951; Chang, 1951). Dochází ke změnám na membráně spermie, ve složení 
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cytoplazmy a k následné hyperaktivaci spermie (Yanagimachi, 1994). Hyperaktivované 

spermie mají výrazně zvýšenou schopnost progresivní motility a je pro ně typické intenzivní 

asymetrické kmitání bičíku (Demott a Suarez, 1992). Orientace pohybu kapacitované a 

hyperaktivované spermie je dána chemoatraktanty, ale také termotaxí, do proximální části 

oviduktu zvané ampulla (Eisenbach, 1999; Bahat a Eisenbach, 2006). Hyperaktivace je stav 

spermie nezbytný pro průnik obaly oocytu (Stauss et al., 1995).    

 Membránové změny při kapacitaci zahrnují odloučení dekapacitačních faktorů a eflux 

cholesterolu vedoucí ke zvýšení fluidity PM. Iontové kanály nacházející se v PM jsou 

otevírány, což vede ke změně koncentrace intracelulárních iontů, především ke zvýšení 

koncentrace Ca2+ a HCO3-, a PM je hyperpolarizována (Okamura et al., 1988; Ruknudin a 

Silver, 1990; Harrison et al., 1996). Dochází k významné tyrosinové fosforylaci proteinů a 

aktivaci řady signálních kaskád (Visconti et al., 1995; Krapf et al., 2010). Je iniciována 

polymerace aktinu v kortikálním cytoskeletu, který upevní membránové proteiny a navíc 

fyzicky brání kontaktu PM a OAM a jejich fúzi (Brener et al., 2003). Funkční receptory pro 

rozpoznání oocytu jsou v průběhu kapacitace agregovány v apikální části hlavičky (van 

Gestel et al., 2005). Všechny tyto změnu vedou ke stavu spermie, kdy je připravena na AR 

(Fraser, 1998).  

2.2.3. Akrozomální reakce 

Kapacitované spermie s intaktním akrozomem musí při dosažení oocytu projít jeho 

extracelulárními obaly, k čemuž je nutné podstoupit AR. Akrozomální reakce je esenciální 

součástí oplození, bez kterého spermie nejsou fertilizace schopné. Je to proces indukované 

exocytózy akrozomu, při které dochází k mnohonásobnému splynutí OAM a PM spermie a 

sekreci obsahu akrozomu do okolí (Obr. 5) (Barros et al., 1967). Indukce AR je uskutečněna 

kontaktem se ZP, glykoproteinovým obalem oocytu (Cross et al., 1988; Chamberlin a Dean, 

1990; Florman, 1994). U myši byla popsána AR indukovaná kontaktem s kumulárními 

buňkami obklopujícími oocyt (Jin et al., 2011). Kumulární buňky jsou součástí 

expandovaného kumulu, který chrání oocyt a reguluje spermie pronikající k oocytu. Spermie 

pomocí hyaluronidázové domény PH-20 na PM a akrozomální hyaluronidázy aktivované po 

AR štěpí hyaluronan kumulu a prostupují k ZP (Lin et al., 1994; Kim et al., 2005). In vitro 

pozorujeme v médiu bez induktoru i spontánní AR spermií, které jsou poté plně schopné 

fertilizace oocytu (Mortimer et al., 1989).      

 K iniciaci AR dochází primární vazbou spermie na oligosacharidy ZP3 glykoproteinu 
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u myši (Bleil a Wassarman, 1980), a ZP1, ZP3 či ZP4 glykoproteinů u člověka (Chiu et al., 

2008; Ganguly et al., 2010). Vazba způsobí řadu paralelně probíhajících dějů, které 

v konečném důsledku uskuteční akrozomální reakci. Při indukci jsou aktivovány G-proteiny, 

nastává zvýšení intracelulárního pH, PM je depolarizována a je aktivováno otevření iontových 

kanálů PM, čímž naroste koncentrace Ca2+. Dochází k fosforylaci proteinů a aktivaci 

signálních kaskád (Spungin a Breitbart, 1996; Arnoult et al., 1999). Influxem Ca2+ je 

způsobena aktivace „aktin-severing“ proteinu zvaného gelsolin, a následný rozpad 

kortikálního aktinového cytoskeletu spermie (Spungin et al., 1995; Brener et al., 2003), který 

iniciuje relokaci klíčových proteinů spermie participujících na adhezi a fúzi s membránou 

oocytu (Bedford et al., 1979). Tyto změny vedou k tvorbě fúzogenních lipidů a ke vzniku 

fúzogenních domén na membráně spermie, které umožní následnou mnohonásobnou fúzi PM 

a OAM. Na spermii je po fúzi PM a OAM odhalena IAM, na které jsou lokalizovány vazebné 

receptory (Cardullo a Florman, 1993; Spungin et al., 1995). Obsah akrozomu je sekretován 

do okolí a probíhá sekundární vazba spermie na ZP. Mezi zúčastněné proteiny patří např. 

ZPBP1 (zona pellucida binding protein 1) (Mori et al., 1993), zonadhesin  (Hardy a Garbers, 

1995), či zmíněný akrosin (Baba et al., 1989). Akrosin zprostředkovává tuto sekundární vazbu 

s glykoproteinem ZP2, a svou proteolytickou aktivitou spolu s dalšími hydrolytickými 

enzymy štěpí glykoproteiny ZP, a umožňuje tak průnik tímto glykoproteinovým obalem do 

perivitelinního prostoru k membráně oocytu (Lin et al., 1994; Kim et al., 2005; Howes et al., 

2008).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 5: Schéma akrozomální reakce, převzato (Avella a Dean, 2011) 
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2.3. Adheze a fúze gamet 

U akrozom-zreagované spermie, která pronikne do perivitelinního prostoru oocytu, 

může být iniciována fúze membrán obou gamet. Jedná se o komplexní proces, kterého se 

účastní mnoho vzájemně interagujících proteinů. Fúze je realizována proteiny fúzogenní 

domény hlavičky spermie – ekvatoriálního segmentu, která vznikla relokací klíčových 

proteinů po AR (Bedford et al., 1979; Takano et al., 1993; Sosnik et al., 2009). Právě 

ekvatoriální segment je oblastí prvního kontaktu gamet (Yanagimachi, 1994). Na oocytu je 

fúzogenní doménou oolemy oblast bohatá na microvilli (Ebensperger a Barros, 1984). 

 Primárním fúzním proteinem spermie je protein Izumo1 z imunoglobulinové rodiny 

typu 1 (Inoue et al., 2005). Izumo1 je po AR přemístěn z akrozomálních membrán do 

ekvatoriálního segmentu, kde zajišťuje prvotní nespecifickou adhezi gamet (Sosnik et al., 

2009). Jedná se o esenciální receptor spermie – Izumo1 deficientní myši jsou neplodné (Inoue 

et al., 2005). Receptorem tohoto proteinu na oocytu je Juno (Bianchi et al., 2014), který je 

záhy vyvázán z membrány oocytu (Bianchi a Wright, 2014).    

 Adheze spermie se u myši účastní proteiny z ADAM rodiny. Fertilin β (ADAM2) 

obsahuje disintegrinovou doménu, kterou může vázat integriny (Evans et al., 1995b). Původní 

hypotéza, že fertilin β váže integrin α6β1 oocytu (Chen a Sampson, 1999), má v různých 

studiích s rozdílnou metodikou rozporuplné výsledky (Almeida et al., 1995; Evans et al., 

1997). Knock-out tohoto proteinu u samců myši ale způsobuje neplodnost a je tedy 

pravděpodobně dalším proteinem nezbytným pro oplození (Cho et al., 1998). Avšak je možné, 

že je na oocytu přítomný jiný integrinový heterodimer, který s fertilinem β asociuje, např. 

α5β1 (Tarone et al., 1993), nebo takový, který nebyl zatím popsán. Integrin α6β1 na oocytu 

interaguje s tetraspaninem CD9 a je redistribuován a akumulován v místě vazby spermie 

(Ziyyat et al., 2006). Samotný protein CD9 je významným receptorem oocytu účastnícím se 

vazby spermie, a asociací s dalšími tetraspaniny a přítomnými proteiny zprostředkovává fúzi 

(Miyado et al., 2000; Runge et al., 2007; Chalbi et al., 2014).   

 Nedávný výzkum odhalil u myší další 4 fúzní proteiny, jejichž narušená exprese 

způsobuje neplodnost. Jsou to proteiny SOF1 (Noda et al., 2020), SPACA6 (Barbaux et al., 

2020; Noda et al., 2020), FIMP (Fujihara et al., 2020) a TMEM95 (Lamas-Toranzo et al., 

2020; Noda et al., 2020). Hypotéza, že se jedná o fúzní proteiny, a že při oplození nemají 

jinou funkci, byla potvrzena, jelikož jejich knock-out spermie byly pozorovány pod ZP, 

neschopné fúze s membránou oocytu (Fujihara et al., 2020) . Další proteiny, které se účastní 
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adheze a fúze membrán, ani způsoby, jakými spolu interagují, prozatím nejsou popsány. Mezi 

významné kandidátní proteiny patří právě integriny.  

 

2.4. Integriny 

Integriny jsou buněčné adhezní receptory, které zprostředkovávají adhezi mezi dvěma 

buňkami, a které zajišťují vzájemnou komunikaci mezi buňkou a extracelulární matrix (ECM) 

(Hynes, 1987). Buněčná adheze je nezbytným dějem pro diferenciaci buněk, imunitní systém 

či hojení poranění, může být ale také patogenní např. při vzniku a expanzi nádorů. (Hynes, 

1987; Abram a Lowell, 2009; Rybinski et al., 2014). Integriny jsou přítomny u téměř všech 

buněčných typů a pro každý je typická exprese specifických integrinových podjednotek a 

jejich kombinace (Teitelbaum, 2000; Burns et al., 2002; Humphries et al., 2006).  

 Integriny umožňují spojení extracelulární matrix s buněčným cytoskeletem, 

především s aktinovými filamenty. Mají schopnost aktivace intracelulárních signálních drah 

v reakci na podnět ECM z vnějšího prostředí, a jsou navíc schopné přenášet signál oběma 

směry. Intracelulární signál tak může ovlivnit schopnost integrinu vázat extracelulární ligand 

(Schwartz et al., 1995). Na základně aktivace těchto signálních drah pak může být 

uskutečněna adheze buněk, jejich migrace, růst, apoptóza apod (Frisch a Francis, 1994; 

Meredith a Schwartz, 1997; Vicente-Manzanares et al., 2009). Integriny samotné ale nemají 

katalytickou aktivitu a nejsou tedy schopné signál přenášet. Pro jejich funkci je proto nutná 

aktivita adaptorových proteinů, které vazbu na cytoskelet zprostředkují, a zároveň i regulují. 

Mezi ně patří např. talin, kindlin, α-actinin a další (Tadokoro et al., 2003; Calderwood, 2004; 

Kadry a Calderwood, 2020). Vazbou ligandů či adaptorových proteinů je indukována 

konformační změna integrinu, která zvýší jeho afinitu k ligandu a může také vyvolat 

klastrování integrinů (Morse et al., 2014). Klastrování je umožněno interakcí 

transmembránových domén stejného typu podjednotek, tzv. homotypickou oligomerizací 

transmembránových domén. Tyto klastry integrinů umožňují vznik hemidesmosomů a 

fokálních adhezí (Li et al., 2003).        

 Integriny jsou složeny ze dvou glykoproteinových podjednotek, alfa a beta. 

Podjednotky jsou nekovalentně spojeny a tvoří heterodimery. V současné době je u savců 

známo 24 kombinací alfa a beta podjednotek a specifita těchto receptorů závisí právě na 

kombinaci podjednotek tvořících heterodimer (Hynes, 2002). Integriny dělíme na kolagenní, 

lamininové, RGD – specifické receptory a receptory leukocytů. Mezi proteiny ECM 
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obsahující RGD sekvenci, tedy triplet arginin, glycin a kyselina asparagová, patří např. 

fibronektin či vitronektin (Humphries et al., 2006). 

2.4.1. Struktura integrinu 

Integriny jsou proteiny s konzervovanou strukturou napříč živočišnými druhy 

Integrinové podjednotky (Obr. 6) jsou složeny z mohutné extracelulární části, 

transmembránové helixové domény a z cytoplazmatické C-terminální domény interagující 

s adaptorovými proteiny regulujícími aktivitu integrinu. Ta je u alfa podjednotky výrazně 

kratší, větší množství vazebných proteinů je tak vázáno na cytoplazmatickou doménu beta 

podjednotky (Gupta et al., 2008). Extracelulární část alfa podjednotky obsahuje hlavovou 

ligand vazebnou β-propeller doménu, a „leg“ region složený z thigh, calf1 a calf2 domén. Na 

extracelulární β-propeller doméně se může nacházet ještě αI doména, která obsahuje místo 

pro vazbu kovových iontů MIDAS (metal-ion dependent adhesion site). Extracelulární část 

podjednotky beta je složena z hlavové PSI domény, hybridní domény a z ligand vazebné 

domény βI. Doména βI spolu s β-propeller doménou alfa podjednotky zprostředkovává vazbu 

ligandu (Plow et al., 2000; Kadry a Calderwood, 2020). Tato doména obsahuje místa pro 

vazbu kationtů Mg2+ a Ca2+, která slouží ke koordinaci vazby ligandu – MIDAS a vazebné 

místo jemu přilehlé ADMIDAS. Noha beta podjednotky je tvořena čtyřmi repeticemi 

epidermálního růstového faktoru (EGF) bohatými na cystein a β tail doménou (Amin Arnaout 

et al.; Campbell a Humphries, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6: Struktura integrinových podjednotek, převzato (Park et al., 2020)  
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2.4.2. Integriny na gametách 

Předmětem výzkumu lokalizace integrinů na savčích gametách byly zpočátku 

především oocyty.  Zde bylo identifikováno hned několik alfa a beta podjednotek i jejich 

heterodimerů, napříč různými druhy živočichů a bylo prokázáno, že se podílí na oplození 

(Tarone et al., 1993; Evans et al., 1995a; Linfor a Berger, 2000; Ziyyat et al., 2005). Poté se 

pozornost zaměřila i na identifikaci integrinů na spermiích, kde bylo popsáno 5 alfa 

podjednotek a 3 beta podjednotky. Jedná se o podjednotky alfa 3 (Klentzeris et al., 1995; 

Glander et al., 1998; Frolikova et al., 2016, 2019; Jankovicova et al., 2020), alfa 4 (Klentzeris 

et al., 1995; Glander et al., 1998), alfa 5 (Klentzeris et al., 1995; Fusi et al., 1996; Glander et 

al., 1998), alfa 6 (Klentzeris et al., 1995; Glander et al., 1998; Frolikova et al., 2019), 

alfa V (Fusi et al., 1996; Glander et al., 1998; Palenikova et al., 2021), beta 1 (Fusi et al., 

1996; Frolikova et al., 2016, 2019), beta 3 (Fusi et al., 1996; Glander et al., 1998) a beta 4 

(Glander et al., 1998; Frolikova et al., 2019), jejichž lokalizace v jednotlivých 

kompartmentech hlavičky spermie byla graficky znázorněna a popsána v souhrnném článku 

Merc a kol. (2021).          

 Integriny asociují s dalšími transmembránovými proteiny – tetraspaniny, a jsou 

součástí multimolekulárních komplexů tetraspaninů a dalších receptorů (Berditchevski F., 

2001). 

2.4.3. Tetraspaninové sítě na gametách 

Tetraspaniny jsou transmembránové proteiny, které mohou asociovat s jinými 

proteiny a také s dalšími tetraspaniny, a tvořit na membránách multimolekulární komplexy 

zvané tetraspaninové sítě. Tetraspaniny se tímto způsobem podílí na kompartmentalizaci 

membrán a jejich reorganizaci, relokaci proteinů, které jsou součástí sítě a jejich akumulaci 

v požadované oblasti (Odintsova et al., 2003; Termini a Gillette, 2017). Tak je tomu i na 

oocytu, kde byl lokalizován uvedený tetraspanin CD9 (Miyado et al., 2000), tetraspanin 

CD81, který je rovněž proteinem účastnícím se fúze membrán (Takahashi et al., 2001), a 

CD151 (Ziyyat et al., 2006). Tetraspaninové sítě zde zajišťují nejen redistribuci a klastrování 

zmíněného integrinu α6β1, ale pravděpodobně také klastrování integrinu αVβ3 (Obr. 7) 

(Ziyyat et al., 2005), proteinu Juno (Chalbi et al., 2014) a dalších receptorů oocytu v místě 

fúze. Tyto tetraspaniny byly identifikovány i na spermii a předpokládá se, že i zde tvoří 

obdobné multimolekulární sítě a zprostředkovávají oplození (Ito et al., 2010; Jankovicova et 
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al., 2016, 2020). Nabízí se tedy otázka, zda i na spermii tetraspaniny tvoří tetraspaninové sítě, 

popř. jaké proteiny jsou v nich zapojeny, jak spolu interagují a jakou mají roli.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7: Lokalizace integrinů na oocytu, převzato (Ziyyat et al., 2005) 

2.4.4. Integrin alfa V 

 Integrin alfa V neboli CD51, kódovaný genem ITGAV, tvoří heterodimery 

s podjednotkami beta 1, beta 3, beta 5, beta 6 a beta 8. Řadí se mezi RGD-vazebné receptory 

a jeho ligandy jsou tedy proteiny obsahující sekvenci arginin, glycin a kyselina asparagová – 

fibronektin, vitronektin, fibrinogen či osteopontit (Hynes, 2002). Integriny složené z alfa V 

podjednotky byly popsány v mnoha tkáních a buněčných typech - např. na osteoklastech, 

makrofázích, na buňkách endotelu a fibroblastech (Gailit a Clark, 1996; Teitelbaum, 2000; 

Antonov et al., 2004). Podílí se na fyziologických dějích jako je resorpce kostí, 

neovaskularizace, hojení poranění, ale také na patologických dějích jako je proliferace 

nádorových tkání (Brooks et al., 1994; Breuss et al., 1995; Teitelbaum, 2000). Také 

v samčím reprodukčním ústrojí reguluje patologické procesy jako je progrese rakoviny 

prostaty (Cooper et al., 2002). Tento integrin byl popsán i na oocytu, kde asociuje 

s podjednotkou beta 3 a interaguje s integrinem α6β1 (Obr. 7) a tetraspaniny (Ziyyat et al., 

2005). Na spermii byl integrin alfa V popsán u člověka (Fusi et al., 1996; Glander et al., 

1998), myši (Boissonnas et al., 2010) a v recentní studii naší laboratoře byl lokalizován na 

spermii myši, člověka i kance (Palenikova et al., 2021). 
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2.4.5. Integrin alfa 3 

Integrin alfa 3 neboli CD49c je produktem genu ITGA3. Tvoří heterodimer pouze 

s podjednotkou beta 1 a společně představují receptor rozeznávající primárně laminin 

(Humphries et al., 2006). Integrin α3β1 je exprimován především na epiteliálních buňkách a 

je bohatě rozšířený v mnoha tkáních např. pak v plicích, v ledvinách či na keratinocytech 

v epidermis (Carter et al., 1990; Bartolazzi et al., 1993; Goldfinger et al., 1999). Tento protein 

je u člověka přítomný ve dvou izoformách, přičemž první izoforma je univerzálně rozšířená 

v celém organismu a druhá izoforma je specifická pro endoteliální buňky cév (de Melker et 

al., 1997). Integrin alfa 3 je bohatě glykosilován – obsahuje 15 glykosilačních míst. Tento 

integrin byl popsán jak na myším oocytu (Tarone et al., 1993), tak na spermii (Klentzeris et 

al., 1995; Glander et al., 1998), a to na PM a OAM v oblasti akrozomu (Frolikova et al., 2016, 

2019; Jankovicova et al., 2020). U kance zatím nebyl alfa 3 integrin identifikován, jeho 

lokalizace byla tedy poprvé popsána v této práci. 
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3. Cíle diplomového projektu 

Cílem této diplomové práce je detekce vybraných integrinových podjednotek, jejich 

lokalizace na samčích germinálních buňkách myši, kance a člověka a jejich mezidruhové 

porovnání.  

I. Detekce exprese a lokalizace integrinu alfa V a alfa 3 na akrozom-intaktní spermii 

vybraných druhů savců včetně člověka a porovnání případných vzájemných 

mezidruhových rozdílů. 

II. Popis relokace integrinu alfa V na spermii po indukované akrozomální reakci. 
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4. Materiál a metody 

4.1. Materiál 

4.1.1. Modelové orgamismy 

Laboratorní myš (inbrední kmen C57BL/6, chov Ústavu molekulární genetiky AV 

ČR, BIOCEV) 

Prase domácí (Inseminační stanice Skršín) 

Spermie dárců (z center asistované reprodukce v Praze, s informovaným souhlasem) 

4.1.2. Roztoky 

PBS – fosfátový pufr pH 7,4 

PBS + 0,05% Tween 20 (Bio-Rad) 

Fyziologický roztok- 0,9% vodný roztok chloridu sodného (Sigma-Aldrich) 

PFA – 3,2% a 4% paraformaldehyd, ředěn v PBS (Sigma-Aldrich) 

4.1.3. Chemikálie 

dH2O 

M2 medium (M7167, Sigma-Aldrich) 

Sperm Preparation Medium (Origio) 

Origio Sperm Wash (Origio) 

Origio Gradient 40/80 (Origio) 

Intracellular Staining Permeabilization Wash Buffer 10X (BioLegend) 

TALP medium (Tyrode’s albumin lactate pyruvate) (Sigma) 

Sodium pyruvát (Sigma-Aldrich) 

CaI – Calcium ionofor (A23187, Sigma-Aldrich) 

Parafinový olej (P-LAB) 
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BSA – Bovinní sérum albumin (Sigma-Aldrich) 

SuperBlock Blocking Buffer v PBS (37515, Thermo Fisher Scientific) 

PFA – Paraformaldehyd 3,2% (Sigma-Aldrich) 

PNA lectin Alexa Fluor 568 (Invitrogen)  

Vectashield Antifade Mounting Medium with DAPI (H1200, Vector Laboratories) 

Kolagenáza (C7657, Sigma-Aldrich) 

DNáza I (Roche) 

RPMI 1640 Medium (Thermo Fisher Scientific) 

4.1.4. Protilátky 

Primární protilátky 

 Anti-α-Tubulin antibody, mouse monoclonal, DM1A clone (T6199, Sigma-Aldrich) 

 Anti-alpha V integrin antibody, rabbit monoclonal (ab1930, Sigma-Aldrich) 

Anti-alpha V integrin antibody, rabbit monoclonal (ab179475, Abcam) 

Anti-alpha 3 integrin antibody, rabbit polyclonal (PA5-99407, Invitrogen) 

Anti.alpha6 integrin antibody, mouse monoclonal IgM (Sc-374057, Santa Cruz 

Biotechnology) 

Anti-phosphotyrosine antibody 4G10, mouse monoclonal (05-321, Sigma-Aldrich) 

Sekundární protilátky 

Alexa Fluor 488 goat anti-mouse IgG (H+L) (A11029, Invitrogen) 

Alexa Fluor 488 goat anti-rabbit IgG (H+L) (A11008, Invitrogen) 

Alexa Fluor 488 goat anti-mouse IgM (A21042, Invitrogen) 

 Goat anti-rabbit IgG (H+L) -HRP (170-6515, Bio-rad) 

 Goat ani-mouse IgG (H+L) - HRP (170-6516, Bio-rad) 
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 Goat anti-mouse IgM – HRP (ab97230, Abcam) 

4.1.5. Materiál pro práci s proteiny 

10% APS – Amonium persulfát (Sigma-Aldrich) 

Resolving Gel Buffer, 1.5 M Tris-HCl pufr pH 8.8 (Bio-Rad) 

Stacking Gel Buffer, 0.5 M Tris-HCl pufr pH 6.8 (Bio-Rad) 

SDS – dodecylsíran sodný (Sigma-Aldrich) 

Methanol G.R. (Lach-Ner) 

Glycin (Serva) 

Tris – tris(hydroxymethyl)aminomethan (Serva) 

30% Acrylamide/Bis Solution 37,5:1 (Bio-Rad) 

TEMED – Tetramethylethylendiamin (Sigma-Aldrich) 

2-Mercaptoethanol (Sigma-Aldrich) 

Qubit Protein Assay Kit (Q33211, Invitrogen) 

Precision Plus Protein Dual Color Standard (Bio-Rad) 

0,05% bromfenolová modř 

PVDF Immobilon-P membrána (Immobilon) 

Nitrocelulozová membrána (Immobilon) 

Whatman 3MM CHR (Cytiva) 

Ponceau S (Sigma-Aldrich) 

PBS + 0,05% Tween 20 (Bio-Rad) 

Odtučněné blotovací sušené mléko (Santa Cruz Biotechnology), 5% roztok v PBS 

SuperSignal West Femto Maximum Sensitivity Substrate (Thermo Fisher Scientific) 

Super Signal West Pico Chemiluminiscent Substrate (Thermo Fisher Scientific) 
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4.1.6. Přístroje 

Centrifuga Mini spin plus (Eppendorf) 

Centrifuga 5804 R (Eppendorf) 

Combi-spin FVL-2400N (Biosan) 

Inkubátor CO2 New Brunswick Galaxy 14s (Eppendorf) 

Azure c600 (Azure Biosystems) 

ThermoCell MixingBlock (Bioer) 

Mini Protean 3 Cell (Bio-Rad) 

Power Pac HC Power Suply (Bio-Rad) 

Qubit fluorometr (Invitrogen) 

Vortex mixer (P-Lab) 

Orbital Shaker PSU-10i (Biosan) 

Laminární box (Faster) 

Vodní lázeň (GRANT) 

Konfokální mikroskop (Carl Zeiss LSM 880 NLO) 

Fluorescenční mikroskop (Olympus IX81) 

4.1.7. Další materiál 

Cell Strainer 70 µm nylon (352350, Falcon) 
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4.2. Metody 

4.2.1. Izolace a příprava vzorků spermií 

Myší spermie 

Myší spermie byly získány usmrcením dospělých samců a následným odebráním 

5. regionu cauda epididymis. Tkáň byla následně vložena do 200 µl kapky M2 media 

připravené na petriho misce, zalité parafínovým olejem a temperované na 37 °C. Následně 

byla miska vložena na 10 minut do inkubátoru, kde se při 37 °C a v přítomnosti 5% CO2 

uvolnily z tkáně spermie. Spermie určené ke kapacitaci byly zpracovány dle protokolu viz 

níže (4.2.2.). Suspenze byla odsáta do mikrozkumavky a stočena po dobu 5 minut při 400 g. 

Spermie byly poté 2x promyty ve 100 µl PBS.  

Kančí spermie 

Spermie kance byly získány z ejakulátu. Ejakulát byl pipetován do 15ml Falcon 

zkumavek po 5 ml a stočen při 300 g a 17 °C po dobu 10 minut. Následně byl 2x promýván 

ve 5 ml PBS a zbaven ředících látek. Spermie určené ke kapacitaci in vitro byly dále 

zpracovány dle protokolu (viz níže 4.2.2.). Ostatní spermie byly resuspendovány v 5 ml PBS 

a tato suspenze byla dále pipetována po 1 ml do mikrozkumavek. 

Lidské spermie 

Lidské spermie byly získány z ejakulátu. V případě kryokonzervovaných vzorků byly 

nejprve rozmrazeny ve vodní lázni při 37 °C po dobu 10 minut. Pro zpracování ejakulátu byl 

připraven hustotní gradient 40/80. Do 15ml Falcon zkumavky byl nanesen 1 ml 80% media 

temperovaného na pokojovou teplotu a na to byl pomalu a opatrně pipetován 1 ml 40% media 

taktéž pokojové teploty tak, aby byla viditelná hranice mezi medii. Na gradient byl nanesen 

1 ml ejakulátu tak, aby vytvořil vrstvu nad medii gradientu. Zkumavka s gradientem byla 

stočena na 25 minut při 23 °C a 300 g. Byl odebrán supernatant a k peletě, kde se nacházejí 

kvalitní spermie, bylo velice pomalu pipetováno 500 µl Sperm Wash, který byl temperován 

na 37 °C. Spermie byly přepipetovány do 1,5ml mikrozkumavek a byly stočeny na 10 minut 

při 300 g a takto ve Sperm Wash 2x promyty. Poté bylo po odebrání supernatantu přidáno 

100 µl Sperm Wash, suspenze byla resuspendována a všechny vzorky byly vzájemně 

promíchány či spojeny a následně příslušně rozpipetovány zpět do zkumavek, a opět stočeny. 
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Spermie určené ke kapacitaci (tedy 2/3 vzorků) byly dále zpracovány dle následujícího 

odstavce (viz níže 4.2.2.). Ostatní spermie byly stočeny ve 200 µl fyziologického roztoku při 

300 g po dobu 5 minut a takto 2x promyty. 

4.2.2. Kapacitace in vitro 

Myší spermie  

Pro přípravu kapacitovaných spermií byly připraveny kapacitační misky – do petriho 

misky byly naneseny 100 µl kapky M2 media, které byly překryty parafinovým olejem. Misky 

byly temperovány na 37 °C při 5% CO2. Z kapky M2 media s uvolněnými spermiemi bylo 

poté odebráno 5 µl suspenze do každé kapky media v kapacitačních miskách. Kapacitační 

misky byly vloženy do inkubátoru, kde se spermie inkubovaly 1 hodinu při 37 °C a 5% CO2. 

Spermie určené k akrozomální reakci (tedy polovina vzorků) byly dále zpracovány dle 

protokolu (viz níže 4.2.3.). Ostatní kapacitované spermie v kapkách media byly odsáty do 

mikrozkumavek, stočeny na 5 minut při 400 g a poté byly promyty ve 100 µl PBS. 

Kančí spermie 

Po promytí spermií v PBS byl supernatant odebrán a do Falcon zkumavek s peletou 

bylo přidáno po 10 ml kapacitačního media. Kapacitační medium bylo připraveno modifikací 

TALP media přidáním 3 mg/ml BSA a 0,12 mg/ml sodium pyruvátu, výsledné pH bylo 

upraveno na 7,4. Spermie byly inkubovány 2 hodiny při 37 °C a 5% CO2. Po inkubaci 

v kapacitačním mediu byly spermie opět stočeny a promyty v 5 ml PBS.  

Lidské spermie 

Ze zkumavky s lidskými spermiemi promytými ve Sperm Wash byl odebrán 

supernatant a bylo přidáno 300 µl Sperm Preparation media temperovaného na 37 °C. Vzorky 

byly vloženy do inkubátoru, kde se inkubovaly 2 hodiny při 37 °C a 5% CO2 a kde proběhla 

kapacitace. Spermie určené k akrozomální reakci (tedy polovina vzorků) byly dále 

zpracovány dle následujícího odstavce (viz níže 4.2.3.). Ostatní kapacitované spermie byly 

stočeny při 300 g na 10 minut. Supernatant byl odebrán a bylo přidáno 200 µl Sperm Wash a 

spermie byly znovu stočeny. Následně byly 2x po 5 minutách promyty ve 300 µl 

fyziologického roztoku. 
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4.2.3. Indukce akrozomální reakce 

Myší spermie 

Pro indukci akrozomální reakce byl do kapek M2 media se spermiemi v kapacitačních 

miskách přidán CaI v poměru 1:100. Misky byly poté vloženy zpět do inkubátoru, opět na 

1 hodinu inkubace při 37 °C a 5% CO2. Spermie byly poté stočeny na 5 minut při 400 g a 

promyty ve 100 µl PBS. 

Kančí spermie 

Indukce akrozomální reakce u kančích spermií byla připravena přidáním 5 µM CaI. 

Vzorky se poté inkubovali 1 hodinu při 37 °C a 5% CO2. Následně byly spermie stočeny při 

300 g na 10 minut. Supernatant byl odebrán a spermie byly 2x po 5 minutách promyty v 5 ml 

PBS. 

Lidské spermie 

Pro přípravu akrozom zreagovaných spermií byl po inkubaci ke vzorkům přidán CaI 

v poměru 1:100, tedy 3 µl. Vzorky byly vloženy zpět do inkubátoru na 1 hodinu. Následně 

byly spermie promyty stejným způsobem jako po kapacitaci. Byly stočeny při 300 g na 

10 minut. Supernatant byl odebrán, bylo přidáno 200 µl Sperm Wash a vzorky byly znovu 

stočeny. Následně byly 2x po 5 minutách promyty ve 300 µl fyziologického roztoku. 

4.2.4. Příprava suspenze testikulárních buněk 

Myší varlata byla získána usmrcením dospělých samců a následným odebráním tkáně. 

Tkáň byla vložena do petriho misky s PBS, kde byla odstraněna tunica albuginea. Varlata 

byla poté vložena do 5 ml RPMI media, vytemperovaného na 37°C, s 25 µl kolagenázy a 

25 µl DNázy I. Následně byla tkáň inkubována na třepačce 20 minut při 37°C a 50 rpm. Po 

inkubaci byla suspenze opatrně pipetována, aby byly rozrušeny větší shluky tkáně. Suspenze 

byla filtrována přes 70 µm buněčný filtr. Po filtraci v sítku zůstaly pouze buňky testikulárních 

kanálků bez intersticiálních buněk. Sítko s filtrem bylo ze spodní části obaleno parafilmem a 

bylo přidáno 1,5 ml M2 media, ve kterém byl obsah sítka resuspendován. Suspenze byla 

stočena při 500 g na 10 minut. Supernatant byl odebrán a k peletě bylo přidáno 1,5 ml PBS, 

ve kterém byla suspenze stočena 5 minut na 400 g. K promyté suspenzi by přidán 
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4% paraformaldehyd a byla fixována po dobu 10 minut. Následně byla suspenze opět stočena, 

promyta v PBS a naředěna na zhruba dvojnásobek objemu. Požadovaná hustota suspenze byla 

zkontrolována v  kapce. Byl proveden roztěr suspenze a dále se postupovalo dle standartního 

protokolu pro imunofluorescenční barvení. 

4.2.5. Imunofluorescenční barvení  

Koncentrace spermií byla zkontrolována pod světelným mikroskopem, v případě 

potřeby byla suspenze naředěna. Následně byl proveden roztěr 5 µl suspenze buněk, v případě 

lidských a kančích spermií bylo naneseno 10 µl suspenze do kroužku nakresleného 

voděvzdorným fixem.  

Fixace a permeabilizace 

Vzorky byly fixovány 3,2% paraformaldehydem po dobu 10 min. Poté byla sklíčka 

promyta ve fyziologickém roztoku. Následně byl pro permeabilizaci buněk na preparáty 

nanesen Permeabilization Wash Buffer, který byl naředěn v poměru 1:10 v dH2O. 

Po 15 minutách byly vzorky znovu promyty fyziologickým roztokem.  

Blokace 

Na vzorky bylo naneseno blokační medium, 5% BSA nebo SuperBlock dle příslušné 

protilátky, a byly blokovány po dobu 45 minut ve vlhké komůrce při pokojové teplotě. 

Preparáty byly poté opět promyty. 

Primární protilátka 

Pro označení antigenů na spermii byla nanesena primární protilátka naředěna ve 

fyziologickém roztoku (anti-alfa V integrin ab1930 1:50, anti-alfa 3 integrin 1:10, anti-

fosfotyrosin 4G10 1:100). Sklíčko bylo překryto krycím sklíčkem nebo parafilmem. Inkubace 

v primární protilátce probíhala přes noc ve vlhké komůrce v lednici. Poté byly preparáty 

promyty ve fyziologickém roztoku. 

Sekundární protilátka 

Následovalo nanesení sekundární protilátky pro vizualizaci vazby příslušné primární 

protilátky na antigen. Sekundární protilátky Alexa Fluor 488 byly ředěny v poměru 1:300 ve 
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fyziologickém roztoku. Preparáty se inkubovaly 45 min ve vlhké komůrce při pokojové 

teplotě. Vzorky byly opět promyty.  

Následně byl nanesen PNA lektin pro vizualizaci akrozomu.  PNA lektin byl ředěný 

1:500 ve fyziologickém roztoku a byl na vzorkách inkubován 30 minut ve vlhké komůrce při 

pokojové teplotě. Sklíčka byla poté promyta ve fyziologickém roztoku a v dH2O. 

Montování 

Po oschnutí byly vzorky montovány Vectashield Antifade Mounting mediem s DAPI, 

pomocí kterého vizualizujeme jádra spermií. Preparáty byly překryty krycím sklíčkem a 

utěsněna průhledným lakem na nehty. 

Mikroskopie 

Vzorky byly pozorovány pod fluorescenčním mikroskopem Olympus IX81 a pod 

invertovaným konfokálním mikroskopem Carl Zeiss LSM 880 NLO. 

4.2.6. Metody práce s proteiny 

Příprava lyzátů 

Ke vzorkům spermií bylo přidáno 100 µl PBS (dle velikosti pelety) a byly stočeny na 

5 minut při 300 g. Supernatant byl odebrán a k peletě spermií bylo přidáno 70-120 µl SDS 

neredukujícího vzorkového pufru, dle velikosti pelety. Vzorky byly dány na led a po dobu 30 

minut byly průběžně vortexovány pro dobré uvolnění a denaturaci proteinů. Zlyzované 

vzorky byly poté stočeny na 2 minuty při 10 000 g. Supernatant, kde se nachází uvolněné 

proteiny, byl pipetován do nové mikrozkumavky a povařen a mixován v termobloku při 95°C 

a rychlosti 500 po dobu 5 minut.  

Pro změření koncentrace proteinů v lyzátu byl připraven Qubit protein kvantifikační 

roztok dle protokolu. Ke 198 µl Qubit roztoku bylo přidáno 2 µl lyzátu a 15 minut byl roztok 

inkubován ve tmě. Poté byla ve Qubit fluorometru změřena koncentrace proteinů ve lyzátu a 

byl vypočítán nanášecí objem jednotlivých vzorků. 

Ke vzorkům přidáme 2 µl bromfenolové modři pro vizualizaci postupu vzorků při 

elektroforéze. Takto upravené vzorky jsou připraveny k nanesení na gel.  
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Elektroforéza v polyakrylamidovém gelu (SDS-PAGE) 

Nejprve byla sestavena aparatura pro přípravu gelu. Byla použita 1 mm skla. Poté byl 

připraven separační 10% gel (viz Tab. 1), byl nalit mezi skla do připravené aparatury a 

převrstven dH2O. Po zhruba 30 minutách, kdy je gel zpolymerovaný, byla voda odlita a 

separační gel byl převrstven gelem zaostřovacím, který byl mezitím připraven (viz Tab. 2). 

Mezi skla byl vložen hřebínek dané velikosti s požadovaným počtem jamek. Zhruba po 

dalších 30 minutách byl gel ztuhlý.  

Tab. 1: Příprava 10% separačního gelu 

10% separační gel: (µl) 

1,5 M Tris-HCl pufr, pH8.8  2 500 

Roztok akrylamidu 3 330 

dH2O 4 160 

10% SDS 100 

TEMED 4,5 

10% APS 70 

 

Tab. 2: Příprava 4% zaostřovacího gelu 

 

 

 

 

 

Do sestavené aparatury na elektroforézu byly vloženy připravené gely. Hřebínky byly 

z gelu vyjmuty a stojánek s gely ve vaničce byl zalit elektrodovým pufrem (viz Tab. 3). 

Následně byly naneseny připravené vzorky. Jako marker molekulové hmotnosti byl použit 

Precision Plus Protein Dual Color standard (3 µl na jamku). Aparatura s víkem byla napojena 

na zdroj a zapnuta na 30 min při konstantním napětí 80 V, dokud vzorky nedosáhly 

k separačnímu gelu. Následně byly proteiny separovány dalších zhruba 70 minut při 

konstantním napětí 140 V, dokud vzorky nedosáhly spodního konce gelu. 

  4% zaostřovací gel: (µl) 

0,5 M Tris-HCl pufr, pH6.8 1520 

Roztok akrylamidu 625 

dH2O 325 

10% SDS 25 

TEMED 3,8 

10% APS 35 
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Tab. 3: Složení elektrodového pufru 

Elektrodový pufr 10x:  

25 mM Tris                60.6 g 

192 mM glycin          288 g 

0,1% SDS                  20 g 

dH2O                         do 2000 ml 

Elektrodový pufr 1x: 200 ml elektrodový pufr 10x, dH2O dolita do 2000 ml 

 

Western blot 

Izolační houbičky, membrány a whatmany byly ponořeny do blotovacího pufru (viz 

Tab. 4).  PVDF membrána byla nejprve namočena v methanolu po dobu 5 minut, až poté 

v blotovacím pufru. Poté byla sestavena blotovací aparatura pro přenos proteinů z gelu na 

membránu. Pro přenos proteinů a následnou imunodetekci alfa V integrinu byla použita 

PVDF membrána. Gel byl vložen do sandwiche, který byl následně uzavřen a vložen do 

aparatury. Aparatura byla zalita blotovacím pufrem, uzavřena víkem a vložena do nádoby 

s ledem. Poté byla napojena na zdroj a zapnuta při konstantním elektrickém proudu 500 mA 

na 90 minut.  

Tab. 4: Složení blotovacího pufru 

Blotovací pufr:  

25 mM Tris                6 g 

192 mM glycin          28,8 g 

20% methanol           400 ml 

dH2O                         do 2000 ml 

 

Imunodetekce proteinů 

Po skončení western blotu byly membrány vyjmuty a promyty v dH2O. Pro kontrolu 

přenosu proteinů byly membrány promyty v 0,1% Ponceau S barvivu. Následně byly 

membrány promývány v dH2O a PBS s 0,05% Tweenem, a 1 hodinu blokovány v 5% roztoku 

odtučněného mléka v PBS. Membrány byly poté opět promyty v roztoku PBS 



35 

 

s 0,05% Tweenem a inkubovány v primární protilátce přes noc ve 4 °C. Primární protilátky 

byly ředěny v PBS následovně: anti-alfa V integrin (ab179475) 1:250 pro myší a kančí lyzáty 

a 1:500 pro lidské, anti-α-Tubulin 1:3000, anti-alfa 3 viz níže. Druhý den byly membrány 6x 

promývány v PBS s 0,05% Tweenem, vždy po dobu 5 minut, a následně byly 1 hodinu 

inkubovány v sekundární protilátce ředěné v PBS v poměru 1:3000. Membrány byly po 

inkubaci opět 6x promyty v PBS s 0,05% Tweenem, vždy po dobu 5 minut. Proteiny na 

membráně byly detekovány pomocí vyvolávacího roztoku v přístroji Azure c600. 

Optimalizace protokolu pro alfa 3 integrin 

Protokol pro protilátku proti alfa 3 integrinu, tedy pro identifikaci integrinové 

podjednotky alfa 3, byl modifikován pro výraznější detekci. Optimalizován byl protokol pro 

přípravu lyzátů a pro inkubaci v primární protilátce a to následovně. Peleta spermií byla po 

promytí spermií v PBS resuspendována ve 100 µl SDS neredukujícího vzorkového pufru a 

povařena v termobloku při 97 °C po dobu 3 minut. Lyzáty byly poté stočeny na 2 minuty při 

10 000 g a byl odebrán supernatant. Pro přenos proteinů a pro následnou imunodetekci byla 

v případě alfa 3 integrinu použita nitrocelulózová membrána. Primární protilátka (anti-alfa 3 

integrin) byla ředěna 1:20 v PBS a membrány se inkubovaly 90 minut. 

4.2.7. Statistická vyhodnocení 

Pro vyhodnocení, denzitometrickou analýzu a další úpravu byl využit open-source 

software ImageJ. Statistická signifikance určená „p“ hodnotou byla získána s využitím 

student t-testu. 
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5. Výsledky 

Diplomová práce se zabývá detekcí integrinů alfa V a alfa 3 a jejich lokalizací na 

akrozom-intaktních spermiích myši, kance a člověka. Dále je popsána také relokace integrinu 

alfa V po indukované AR. Pro detekci integrinů byla využita metoda western blot 

imunodetekce a pro vizualizaci lokalizace studovaných integrinů byla použita metoda 

nepřímé imunofluorescence. Pro hodnocení stavu akrozomu bylo ve všech vzorcích využito 

značení pomocí PNA a jádro bylo vizualizováno pomocí DAPI. 

5.1. Integrin alfa V  

Lokalizace integrinu alfa V byla pomocí nepřímé imunofluorescence popsána na 

epididymálních, kapacitovaných a akrozom-zreagovaných spermiích myši. Integrin 

alfa V byl lokalizován na akrozom-intaktních spermiích zejména v oblasti akrozomu, 

v apikálním háčku a dále v oblasti krčku (Obr. 8). Slabší signál byl viditelný také v PAR. Po 

akrozomální reakci byla na hlavičce spermie pozorována změna paternu signálu pro integrin 

alfa V, ten byl detekovatelný zejména v ekvatoriálním segmentu, fúzogenní doméně spermie 

(Obr. 9). Nicméně přítomnost integrinu alfa V byla stále detekovatelná i v oblasti apikálního 

háčku. Exprese byla výrazná také na krčku a bičíku spermie. Slabý signál byl přítomen 

v PAR. 
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Obr. 8: Lokalizace alfa V na myších akrozom-intaktních spermiích. Integrin alfa V 

(zeleně) byl na akrozom-intaktních epididymálních (I.) a kapacitovaných (II.) spermiích 

lokalizován v oblasti akrozomu. Vysoká míra exprese byla pozorována především v apikální 

oblasti akrozomu a v apikálním háčku. Slabší signál byl viditelný v postakrozomální oblasti a 

na krčku spermie. Akrozomální statut byl hodnocen na základě značení PNA (červeně), jádro 

je značeno pomocí DAPI (modře). Měřítko reprezentuje 3 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9: Lokalizace alfa V na myších akrozom-zreagovaných spermiích. Na myších 

spermiích po akrozomální reakci byla lokalizace integrinu alfa V (zeleně) vizualizována v 

ekvatoriálního segmentu a v apikálním háčku na hlavičce spermie. Nápadný signál lze 

pozorovat také na krčku a bičíku spermie. Akrozomální statut byl hodnocen na základě 

značení PNA (červeně), jádro je značeno pomocí DAPI (modře). Měřítko reprezentuje 3 µm. 
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Integrin alfa V byl detekován také na spermiích získaných z myších varlat. Zde byl 

lokalizován v celé oblasti hlavičky spermie, s méně výrazným signálem v PAR (Obr. 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10: Lokalizace alfa V na myších spermiích z testes.  Integrin alfa V (zeleně) byl na 

spermiích z testikulární tkáně lokalizován na celé hlavičce spermie. Akrozomální statut byl 

hodnocen na základě značení PNA (červeně), jádro je značeno pomocí DAPI (modře). 

Měřítko reprezentuje 3 µm. 

 

Pro vyloučení detekce nespecifického signálu, vzniklého přímou vazbou sekundárních 

protilátek na buňky ve vzorku, byly pro imunofluorescenční barvení připraveny negativní 

kontroly. Negativní kontroly byly zhotoveny vynecháním použití primárních protilátek. Ve 

vzorcích negativních kontrol jsme nepozorovali žádný signál a vyloučili jsme tak možnost, 

že námi detekovaný patern lokalizace integrinu alfa V není správný a jedná se pouze o 

nespecifickou interakci sekundární protilátky a vzorku (Obr. 11). 

 

  

 

 

 

Obr. 11: Negativní kontrola imunofluorescenčního barvení myších spermií protilátkou 

proti alfa V integrinu. (a) Epididymální spermie, (b) kapacitované spermie, (c) akrozom-

zreagované spermie, (d) spermie z testikulární tkáně. Při vynechání primární protilátky nebyl 

detekován žádný signál (zeleně). Akrozomální statut byl hodnocen na základě značení PNA 

(červeně), jádro je značeno pomocí DAPI (modře). Měřítko reprezentuje 3 µm. 
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Integrin alfa V byl s využitím western blot imunodetekce identifikován v lyzátech 

myších spermií. Pro detekci případných nespecifických reakcí protilátky byly provedeny 

negativní kontroly. V lyzátu epididymálních, kapacitovaných a akrozom-zregovaných 

myších spermií byl protilátkou proti alfa V integrinu detekován protein o velikosti 135 kDa 

(Obr. 12 A). Dále byl u myši detekován signál v oblasti 300 kDa. Vzhledem k tomu, že stejný 

signál byl pozorován i v negativní kontrole, vyhodnotili jsme jeho přítomnost jako důsledek 

nespecifické interakce sekundární protilátky. Následně byla exprese alfa V integrinu 

hodnocena pomocí denzitometrické analýzy, do které byla zahrnuta tři měření. Exprese byla 

normalizována k množství tubulinu, který sloužil jako kontrola nanášky. Na základě 

denzitometrické analýzy jsme prokázali statisticky významné snížení míry exprese (p < 0 ,05) 

alfa V integrinu u kapacitovaných a akrozom-zreagovaných spermií v porovnání se 

spermiemi epididymálními (Obr. 12 B). Chybové úsečky představují standartní odchylku při 

třech opakování. 

 

 

 

Obr. 12: Western blot imunodetekce alfa V integrinu v lyzátu myších spermií. (A) 

V lyzátu epididymálních (Ep), kapacitovaných (Kap) a akrozom zreagovaných (AR) spermií 

byl protilátkou proti alfa V integrinu detekován protein o velikosti 135 kDa (černá šipka). 

Dále byl detekován nespecifický signál (šedá šipka) v oblasti zhruba 300 kDa, který byl 

detekován i v negativní kontrole (NK). Protilátkou proti α tubulinu byl detekován protein o 

velikosti 50 kDa. (B) Denzitometrická analýza prokázala statisticky významné snížení míry 

exprese (p < 0,05) alfa V integrinu u kapacitovaných (Kap) a akrozom-zreagovaných (AR) 

spermií v porovnání se spermiemi epididymálními. Exprese alfa V integrinu byla pro účely 

analýzy normalizována k množství tubulinu alfa. Chybové úsečky představují standartní 

odchylku při 3 opakování. 
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S využitím imunofluorescenčního barvení a konfokální mikroskopie byla přítomnost 

integrinu alfa V detekována na ejakulovaných, kapacitovaných a akrozom-zreagovaných 

spermiích kance. Integrin alfa V byl na akrozom-intaktních ejakulovaných a kapacitovaných 

spermiích lokalizován v akrozomu, a to zejména v jeho apikální oblasti, dále byl lokalizován 

v PAR a na krčku spermie (Obr. 13).  Po AR došlo ke změnám v jeho lokalizaci a integrin 

alfa V byl přítomen v ES a PAR (Obr. 14). Nepřítomnost signálu PNA značí úspěšnou 

exocytózu akrozomu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13: Lokalizace alfa V na kančích akrozom-intaktních spermiích. Lokalizace 

integrinu alfa V (zeleně) byla na akrozom-intaktních ejakulovaných (I.) a kapacitovaných (II.) 

spermiích vizualizována v oblasti akrozomu, postakrozomální oblasti a také na krčku spermie. 

Akrozomální statut byl hodnocen na základě značení PNA (červeně), jádro je značeno pomocí 

DAPI (modře). Měřítko reprezentuje 3 µm. 
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Obr. 14: Lokalizace alfa V na kančích spermiích po akrozomální reakci. Na akrozom 

zreagovaných kančích spermiích byl integrin V (zeleně) lokalizován především v PM 

postakrozomální oblasti, ES a na krčku. Akrozomální statut byl hodnocen na základě značení 

PNA (červeně), jádro je značeno pomocí DAPI (modře). Měřítko reprezentuje 3 µm. 

 

Pro vyloučení detekce nespecifického signálu byly pro imunofluorescenční barvení 

kančích spermií připraveny negativní kontroly. Při vynechání primární protilátky jsme 

nepozorovali žádný signál a vyloučili jsme tak možnost, že námi pozorovaná lokalizace 

integrinu alfa V přestavuje pouze nespecifickou interakci sekundární protilátky a vzorku 

(Obr. 15). 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15: Negativní kontrola imunofluorescenčního barvení kančích spermií protilátkou 

proti integrinu alfa V. (a) Ejakulované spermie, (b) kapacitované spermie, (c) akrozom-

zreagované spermie. Při vynechání primární protilátky nebyl detekován žádný signál (zeleně). 

Akrozomální statut byl hodnocen na základě značení PNA (červeně), jádro je značeno pomocí 

DAPI (modře). Měřítko reprezentuje 3 µm. 

 

Přítomnost integrinu alfa V jsme detekovali také v lyzátu ejakulovaných, 

kapacitovaných a akrozom-zregovaných spermií kanců (Obr. 16 A). Protilátkou proti alfa V 

integrinu byl detekován protein o velikosti 135 kDa. Pro detekci případných nespecifických 

reakcí protilátky byly zhotoveny negativní kontroly. Na membráně byl dále detekován 

a b c 

αV αV+ PNA+ DAPI 

 

αV+ PNA 

 

                    



42 

 

signál oblasti 45 kDa. Tento signál byl pozorován taktéž v negativní kontrole, tudíž jsme jeho 

přítomnost vyhodnotili jako důsledek nespecifické interakce sekundární protilátky. Byl zde 

detekován také signál v oblasti 60 kDa, který je ve specifikacích protilátky výrobcem označen 

jako nespecifický. Jako kontrola nanášky byl využit tubulin alfa, který byl detekován v oblasti 

50 kDa (Obr. 16 B). Exprese alfa V integrinu byla pro účely analýzy normalizována k 

množství tubulinu. Denzitometrická analýza prokázala stejně jako u myši pokles exprese 

(p > 0,05) alfa V integrinu u kapacitovaných a akrozom-zreagovaných spermií v porovnání 

se spermiemi ejakulovanými (Obr. 16 C). Chybové úsečky představují standartní odchylku 

při čtyřech opakování.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16: Western blot imunodetekce alfa V integrinu v lyzátu kančích spermií. (A) V lyzátu 

ejakulovaných (Ej), kapacitovaných (Kap) a akrozom zreagovaných (AR) spermií byl protilátkou proti 

alfa V integrinu detekován protein o velikosti 135 kDa (černá šipka). Dále byl detekován nespecifický 

signál o velikosti 60 kDa (šedá šipka), který byl výrobcem označen ve specifikacích protilátky, a další 

nespecifický signál (světlá šipka) v oblasti 45 kDa, který byl pozorován i v negativní kontrole (NK). 

(B) Tubulin sloužící jako kontrola nanášky byl detekován v oblasti 50 kDa. (C) Denzitometrická 

analýza prokázala pokles exprese (p > 0.05) alfa V integrinu u kapacitovaných (Kap) a akrozom 

zreagovaných (AR) spermií v porovnání se spermiemi ejakulovanými (Ej). Exprese alfa V integrinu 

byla pro účely analýzy normalizována k množství tubulinu alfa. Chybové úsečky představují 

standartní odchylku při 4 opakování.  

A B 

C 

Ej                       Kap                        AR 

 



43 

 

Lokalizace integrinu alfa V byla popsána taktéž na ejakulovaných, kapacitovaných a 

akrozom-zreagovaných spermiích člověka. Pomocí nepřímé imunofluorescence byl integrin 

alfa V vizualizován v akrozomální čepičce a v ES hlavičky, a dále také na krčku a bičíku 

akrozom-intaktních spermií (Obr. 17). Na kapacitovaných spermiích byla pozorovatelná 

počínající relokace integrinu alfa V do PAR. Na akrozom-zreagovaných spermiích byl 

integrin alfa V přítomen v ES a PAR. Přítomnost integrinu alfa V v oblasti krčku a bičíku 

byla zachována i u akrozom-zreagovaných spermií (Obr. 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17: Lokalizace alfa V na lidských akrozom-intaktních spermiích. Integrin alfa V 

(zeleně) byl na ejakulovaných (I.) a kapacitovaných (II.) lidských spermiích lokalizován 

v oblasti akrozomu, v ekvatoriálním segmentu, na krčku a bičíku. Na kapacitovaných 

spermiích pozorujeme počínající relokaci integrinu alfa V do postakrozomální oblasti. 

Akrozomální statut byl hodnocen na základě značení PNA (červeně), jádro je značeno pomocí 

DAPI (modře). Měřítko reprezentuje 3 µm. 
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Obr. 18: Lokalizace alfa V na lidských spermiích po akrozomální reakci. Lokalizace 

integrinu alfa V (zeleně) na lidských akrozom-zreagovaných spermiích byla vizualizována v 

ekvatoriálním segmentu, v postakrozomální oblasti, krčku a bičíku. Akrozomální statut byl 

hodnocen na základě značení PNA (červeně), jádro je značeno pomocí DAPI (modře). 

Měřítko reprezentuje 3 µm. 

 

Pro vyloučení detekce nespecifického signálu byly připraveny negativní kontroly. Ve 

vzorcích negativních kontrol lidských spermií jsme nepozorovali žádný signál a vyloučili 

jsme tak možnost, že námi detekovaný patern lokalizace integrinu alfa V není správný a jedná 

se pouze o nespecifickou interakci sekundární protilátky a vzorku (Obr. 19). 

 

 

 

 

 

Obr. 19: Negativní kontrola imunofluorescenčního barvení lidských spermií protilátkou 

proti integrinu alfa V. (a) Ejakulované spermie, (b) kapacitované spermie, (c) akrozom 

zreagované spermie. Při vynechání primární protilátky nebyl detekován žádný signál (zeleně). 

Akrozomální statut byl hodnocen na základě značení PNA (červeně), jádro je značeno pomocí 

DAPI (modře). Měřítko reprezentuje 3 µm. 
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Integrin alfa V byl s využitím western blot metody identifikován taktéž v lyzátech 

lidských spermií. Pro detekci případných nespecifických reakcí protilátky byly provedeny 

negativní kontroly. V lyzátech ejakulovaných, kapacitovaných a akrozom-zregovaných 

spermií byl protilátkou proti alfa V integrinu detekován protein o velikosti 135 kDa 

(Obr. 20 A). Dále byl detekován nespecifický signál v oblasti 60 kDa, který je výrobcem 

označen ve specifikacích protilátky. Jako kontrola nanášky sloužil tubulin alfa, který byl 

detekován v oblasti 50 kDa. Exprese alfa V byla normalizována k množství tubulinu. 

Následně byla exprese alfa V integrinu hodnocena pomocí denzitometrické analýzy, do které 

byla zahrnuta tři měření. Na základě denzitometrické analýzy jsme prokázali statisticky 

nesignifikantní zvýšení míry exprese (p > 0,05) alfa V integrinu u akrozom-zreagovaných 

spermií v porovnání se spermiemi ejakulovanými (Obr. 20 B). Chybové úsečky představují 

standartní odchylku při 3 opakování. 

  

 

Obr. 20: Western blot imunodetekce alfa V integrinu v lyzátu lidských spermií. (A) 

V lyzátu ejakulovaných (Ej), kapacitovaných (Kap) a akrozom zreagovaných (AR) spermií 

byl protilátkou proti alfa V integrinu detekován protein o velikosti 135 kDa (černá šipka). Byl 

detekován také nespecifický signál v oblasti 60 kDa (šedá šipka), který byl výrobcem označen 

ve specifikacích protilátky. Tubulin, který byl využit jako kontrola nanášky byl detekován v 

oblasti 50 kDa (světlá šipka). (B) Denzitometrická analýza prokázala zvýšení míry exprese 

(p > 0,05) alfa V integrinu u akrozom-zreagovaných (AR) spermií v porovnání se spermiemi 

ejakulovanými (Ej). Exprese alfa V integrinu byla pro účely analýzy normalizována 

k množství tubulinu alfa. Chybové úsečky představují standartní odchylku při 3 opakování.  
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5.2. Integrin alfa 3 

Integrin alfa 3 byl využitím imunofluorescenčního barvení a konfokální mikroskopie 

lokalizován na myších, kančích a lidských akrozom-intaktních spermiích. Na akrozom-

intaktních myších spermiích byl vizualizován zejména v oblasti akrozomu a v apikálním 

háčku (Obr. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21: Lokalizace alfa 3 na myších epididymálních spermiích. Integrin alfa 3 (zeleně) 

byl na epididymálních spermiích lokalizován v oblasti akrozomu a v apikálním háčku. 

Akrozomální statut byl hodnocen na základě značení PNA (červeně), jádro je značeno pomocí 

DAPI (modře). Měřítko reprezentuje 3 µm. 

 

Rozdílnou lokalizaci integrinu alfa 3 než na myších spermiích jsme pozorovali u 

lidských a kančích spermií. Na kančích akrozom-intaktních spermiích byla exprese alfa 3 

vizualizována v PAR a také v ES (Obr. 22). V oblasti akrozomu byl viditelný pouze slabý 

signál. Obdobně na ejakulovaných spermiích člověka je integrin alfa 3 lokalizován v PAR a 

ES (Obr. 23). I zde pozorujeme slabou expresi v akrozomální čepičce.  
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Obr. 22: Lokalizace alfa 3 na kančích ejakulovaných spermiích. Lokalizace integrinu 

alfa 3 (zeleně) na kančích ejakulovaných spermiích byla vizualizována v postakrozomální 

oblasti, slabší expresi lze pozorovat i v ES a v oblasti akrozomu. Akrozomální statut byl 

hodnocen na základě značení PNA (červeně), jádro je značeno pomocí DAPI (modře). 

Měřítko reprezentuje 3 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 23: Lokalizace alfa 3 na lidských ejakulovaných spermiích. Integrin alfa 3 (zeleně) 

byl na ejakulovaných spermiích lokalizován v postakrozomální oblasti a v ekvatoriálním 

segmentu. Expresi lze pozorovat i v oblasti apikálního akrozomu. Akrozomální statut byl 

hodnocen na základě značení PNA (červeně), jádro je značeno pomocí DAPI (modře). 

Měřítko reprezentuje 3 µm. 

 

Pro vyloučení detekce nespecifického signálu byly také při imunofluorescenčním 

značení myších, lidský a kančích spermií protilátkou proti alfa 3 integrinu zhotoveny 

negativní kontroly. Negativní kontroly byly zhotoveny vynecháním použití primárních 

protilátek. Při vynechání primární protilátky nebyl detekován žádný signál, a tudíž jsme 

vyloučili možnost, že námi detekovaný signál představuje pouze nespecifickou interakci 

sekundární protilátky a vzorku (Obr. 24). 
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Obr. 24: Negativní kontrola imunofluorescenčního barvení myších, lidských a kančích 

spermií protilátkou proti integrinu alfa 3. (a) myší epididymální spermie, (b) lidské 

ejakulované spermie, (c) kančí ejakulované spermie. Při vynechání primární protilátky nebyl 

detekován žádný signál (zeleně). Akrozomální statut byl hodnocen na základě značení PNA 

(červeně), jádro je značeno pomocí DAPI (modře). Měřítko reprezentuje 3 µm. 

 

Integrin alfa 3 jsme s využitím metody western blot detekovali v lyzátech akrozom-

intaktních myších, kančích a lidských spermií. Pro detekci případných nespecifických reakcí 

protilátky byly provedeny negativní kontroly. V lyzátech spermií byl protilátkou proti alfa 3 

integrinu detekován protein velikosti 116 kDa u myši a člověka, a o velikosti 120 kDa u kance 

(Obr. 25 a 26). U myši a člověka byl detekován také signál v oblasti 150 kDa, který dle 

informace od výrobce uvedené ve specifikacích protilátky reprezentuje plně glykosilovanou 

formu alfa 3 podjednotky. V lyzátu myších spermií byl dále detekován protein o velikosti 

130 kDa. U myši a kance jsme detekovali také signál v oblasti 45 kDa. Tubulin alfa byl použit 

jako kontrola nanášky a protilátkou byl vizualizován v oblasti 50 kDa (Obr. 26 B). 
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Obr. 25: Western blot imunodetekce alfa 3 integrinu. (A) V lyzátu epididymálních myších 

spermií byl protilátkou proti alfa 3 integrinu detekován protein o velikosti 116 kDa (černá 

šipka). Dále byl detekován protein o velikosti 150 kDa, který je označen výrobcem ve 

specifikacích protilátky, a 130 kDa (šedé šipky). Lze pozorovat také signál v oblasti 45 kDa 

(světlá šipka). (B) V lyzátu ejakulovaných kančích spermií byl detekován protein o velikosti 

120 kDa představující alfa3 integrin (černá šipka). Byl detekován také signál (světlá šipka) v 

oblasti zhruba 45 kDa. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26: Western blot imunodetekce alfa 3 integrinu. (A) V lyzátu ejakulovaných lidských 

spermií byl protilátkou proti alfa 3 integrinu detekován protein o velikosti 150 kDa (šedá 

šipka), který je označen výrobcem ve specifikacích protilátky, a protein o velikosti 116 kDa 

(černá šipka). (B) V lyzátu epididymálních myších a ejakulovaných kančích a lidských 

spermií byl protilátkou proti tubulinu alfa detekován signál v oblasti 50 kDa vizualizující 

tubulin, který byl použit jako kontrola nanášky. 
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5.3. Kontrola kapacitace lidských spermií 

Abychom si ověřili, že u lidských spermií použitých v našich experimentech dochází 

ke kapacitaci, využili jsme metod nepřímé imunofluorescence a fluorescenční mikroskopie, 

pomocí nichž jsme detekovali přítomnost fosfotyrosinu. Protilátka proti fosfotyrosinu značí 

fosforylovaný tyrosin, který je po kapacitaci přítomný v bičíku spermie. V průběhu kapacitace 

dochází k fosforylaci na tyrosinových zbytcích a detekce míry tyrosinové fosforylace je tak 

běžným markerem průběhu kapacitace (Bravo et al., 2005). Na ejakulované spermii jsme 

nepozorovali žádný signál této protilátky, čímž jsme si ověřili použitelnost námi zvoleného 

markeru (Obr. 27 a). Naopak na spermii inkubované v kapacitačním médiu je viditelný 

výrazný signál v oblasti bičíku, což potvrzuje, že spermie v našem experimentu prošly 

kapacitací (Obr. 27 b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27: Kontrola kapacitace lidských spermií protilátkou proti fosfotyrosinu (zeleně). 

(a) Ejakulované spermie nevykazují žádný signál protilátky na bičíku. (b) Kapacitované 

spermie mají protilátkou výrazně značený bičík, který je znakem kapacitace. Akrozomální 

statut byl hodnocen na základě značení PNA (červeně), jádro je značeno pomocí DAPI 

(modře). 
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6. Diskuze 

Zrání gamet, jejich příprava na oplození i oplození samotné, to vše jsou velice 

komplexní děje, kterých se účastní nespočet signálních drah a interakcí přítomných molekul. 

U některých z nich byly již molekulární mechanismy, které zodpovídají za jejich průběh, 

popsány, u dalších z nich ale tyto mechanismy stále nejsou známy. V posledních letech 

výzkum v oblasti reprodukční biologie velice pokročil a nyní byly identifikovány další 

proteiny, které jsou do těchto procesů zapojeny. Příkladem takového pokroku je identifikace 

hned několika klíčových fúzních proteinů spermie v uplynulém roce (Barbaux et al., 2020; 

Fujihara et al. 2020; Lamas-Toranzo et al., 2020; Noda et al., 2020).   

 Porozumění molekulárním mechanismům a identifikace klíčových molekul, které se 

účastní oplození, je velmi potřebné. V současnosti je neplodných téměř 15 % párů 

pokoušejících se o početí, a 30 % z těchto párů je diagnostikována idiopatická neplodnost 

(Gelbaya et al., 2014). Identifikace klíčových molekul, které by mohli sloužit jako markery 

kvality spermií, by mohla výrazným způsobem pomoci při diagnostice a následné léčbě těchto 

párů.    

Integriny patří mezi intenzivně studované proteiny výzkumu interakce gamet. Zatím 

však nebylo jednoznačně potvrzeno, zda lze integriny řadit mezi molekuly, které jsou 

esenciální pro úspěšnou fúzi, či nikoliv. Sengoku a kol. (2004) ve své práci inkubovali oocyty 

zbavené ZP s protilátkami proti řadě integrinů a následně takto ošetřené gamety použili pro 

in vitro fertilizaci (IVF). V rámci tohoto experimentu ukázali, že vazba a fúze gamet byla 

inhibována jen zhruba z poloviny, z čehož lze vyvodit, že integriny oocytu se na interakci 

gamet podílí, ale nemají zde esenciální roli.  Naopak Glander a Schaller (1993) popsali 

signifikantně sníženou expresi integrinů u teratozoospermií, tedy spermií s abnormální 

morfologií, které mají sníženou schopnost fertilizace. Integriny spermie se tedy 

pravděpodobně účastní spermiogeneze a následně jsou zapojeny také při oplození. Klentzeris 

a kol. (1995) pozorovali pozitivní korelaci mezi přítomností beta 1 integrinů na spermii a její 

schopností oplodnit oocyt, což naznačuje, že integriny se podílí na rekognici oocytu a na 

interakci těchto gamet. Tyto výzkumy jsou v souladu s výsledky studie Reddy a kol. (2003), 

který popsal sníženou expresi integrinu α6β1 u spermií mužů, kteří měli problémy s plodností. 

Inkubací spermií s RGD peptidy, které jsou vázány integriny, navíc došlo k úplné inhibici 

vazby spermií k oocytu. I v této studii tedy bylo potvrzeno zapojení integrinů spermie, 

především pak integrinu α6β1, při adhezi a fúzi gamet. Integrin α6β1 byl na základě tohoto 

výzkumu navržen jako vhodný proteinový marker kvality spermií. Role beta 1 integrinů jako 
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fúzních proteinů byla potvrzena v experimentu s myší linií s podmíněným knock-down beta 1 

integrinu spermií ve studii Barraud-Lange a kol. (2020), kdy v IVF experimentu došlo 

k hromadění spermií v perivitelinním prostoru. Výsledky těchto studií naznačují, že 

přítomnost integrinů na gametách, zejména pak na spermiích, je zásadní pro úspěšné oplození. 

Zatímco integriny vajíčka se nezdají být pro fertilizaci nezbytné, integriny na spermiích mají 

pravděpodobně při interakci gamet významnou roli. Další výzkum integrinů na spermiích 

může významnou měrou přispět k objasnění tohoto procesu. 

Přestože role integrinů stále není přesně popsána, recentní publikace navrhují 

přesvědčivé hypotézy o jejich možném zapojení, a to nejen při adhezi a fúzi spermie a oocytu. 

Pro bližší porozumění a definování jejich role je klíčové tyto proteiny na spermii 

identifikovat, popsat jejich lokalizaci a jejich relokaci v průběhu přípravy spermie na fúzi 

s oocytem, především pak po dokončení AR.  

 

V rámci diplomové práce byly lokalizovány integriny alfa V a alfa 3 na myších, 

kančích a lidských spermiích. Myš je hojně využívaným modelovým organismem, a to nejen 

v oblasti reprodukční biologie. Pro studium gamet je myš využívána především pro svůj 

nenáročný chov, krátký životní cyklus, a také proto, že její genom lze geneticky modifikovat, 

což umožňuje studium gamet s knock-out požadovaného genu. Gamety myši jsou nejlépe 

prozkoumanými germinálními buňkami a byly proto zahrnuty do diplomového projektu. 

Avšak vzhledem k rozdílné morfologii myší a lidské spermie myš nepředstavuje nejvhodnější 

modelový organismus. Také reprodukční strategie myší a dalších hlodavců se značně liší od 

ostatních savců. U myší byly popsány specifické reprodukční odchylky jako je například 

předčasná indukce akrozomální reakce spermie (La Spina et al., 2016) či formování tzv. 

spermatických vláčků u myšic (Moore et al., 2002). Proto byl pro účely této práce vybrán 

další modelový organismus, konkrétně kanec. Kančí spermie jsou znatelně větší a delší než 

spermie člověka. Hlavička je ovální, dlouhá 6 až 8 µm (Cummins a Woodall, 1985). Je tedy 

morfologicky podobnější kulaté hlavičce lidské spermie, dlouhé zhruba 5 µm, než hlavička 

myší spermie, která má srpkovitý tvar, a existuje zde předpoklad, že poznatky o 

molekulárních mechanizmech chování spermie kance tak mohou být lépe translatovatelné na 

spermii lidskou. Kančí spermie jsou vhodným materiálem i vzhledem k tomu, že stejně jako 

spermie lidské jsou z etických důvodů získány v ejakulovaném stavu. Procházejí tedy, 

narozdíl od epididymálních spermií, dalšími změnami a váží proteiny a enzymy semenné 

plazmy. Spermie kance ale nejsou studovány v takové míře jako spermie myši a mnoho 
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proteinů, které již byly identifikovány u myši, na spermiích kanců doposud nebylo popsáno. 

Výsledky získané ze studia modelových organismů jsme v naší práci následně porovnali 

s výsledky získanými na spermiích člověka.       

 V rámci této práce jsou prezentovány mezidruhové rozdíly zejména v lokalizaci alfa 3 

integrinu. Ten byl na akrozom-intaktní spermii myši lokalizován v oblasti apikálního 

akrozomu, u člověka a kance však byl detekován v ES a PAR. To naznačuje odlišnou funkci 

této podjednotky u jednotlivých druhů popsanou níže v této kapitole. Naopak v lokalizaci 

alfa V integrinu jsme nepozorovali výrazné mezidruhové rozdíly. Porozumění 

mezidruhovým rozdílům v morfologii a expresi proteinů může přispět ke komplexnímu 

pochopení procesu oplození.  

6.1. Alfa V integrin 

V této práci byla s využitím metody nepřímé imunofluorescence popsána lokalizace 

integrinu alfa V na akrozom-intaktních epididymálních myších a ejakulovaných kančích a 

lidských spermiích, a na akrozom-zreagovaných spermiích těchto druhů savců.  Na myších 

spermiích byla pozorována jeho exprese v oblasti akrozomu a relokace do ES a PAR, na 

lidských spermiích taktéž, analogicky se studií naší laboratoře (Palenikova et al., 2021). Na 

kapacitované lidské spermii lze v důsledků zvýšené fluidity membrány pozorovat laterální 

pohyb alfa V integrinu a jeho počínající relokaci do PAR, tedy počínající AR. To lze vysvětlit 

způsobem uchování spermií. Získaný ejakulát byl zamražen a uchován v tekutém dusíku, 

následně byl rozmražen a spermie byly využity pro účely diplomového projektu. Je možné, 

že vlivem mražení došlo k nepatrnému poškození spermií, kdy mezi kapacitovanými 

spermiemi docházelo v kapacitačním mediu ke spontánní AR. Vhodnější by proto bylo 

využití spermií nemražených, čerstvě ejakulovaných. To je ale problematické především 

z logistických důvodů. Heterogenitu spermií ve vzorcích rozdělených na ejakulované, 

kapacitované a akrozom-zreagované pozorujeme také při imunodetekci exprese alfa V. 

Denzitometrická analýza ukázala zvýšenou expresi alfa V integrinu u akrozom-zreagovaných 

lidských spermií v porovnání se spermiemi ejakulovanými. Výsledky analýzy byly ale 

vyhodnoceny jako nesignifikantní. Vzorky spermií, které byly využity na přípravu lyzátů, tak 

pravděpodobně neobsahovaly homogenní skupiny spermií. Pro další výzkum by tedy bylo 

vhodné lidské spermie selektovat a rozdělit do homogenních skupin, především pak oddělit 

akrozom-intaktní a akrozom-zreagované spermie na základě vhodně zvoleného markeru 

akrozomálního statutu.   
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Na kančích spermiích byl integrin alfa V lokalizován v oblasti apikálního akrozomu a 

exprese byla viditelná také v PAR. V průběhu AR došlo k relokaci alfa V do ES a PAR, kde 

byla pozorována výrazná exprese, shodně s výsledky výzkumu naší laboratoře (Palenikova et 

al., 2021). 

Při vyhodnocování snímků z konfokálního mikroskopu je třeba vzít v potaz omezenou 

rozlišovací schopnost konfokální mikroskopie. Pro přesnější lokalizaci podjednotek, 

především pro určení příslušného membránového kompartmentu v oblasti akrozomu, je 

vhodné využití super-rezoluční mikroskopie. S využitím mikroskopie se strukturovaným 

osvětlením (SIM) byl alfa V integrin lokalizován v PM, OAM i v IAM akrozomu (Palenikova 

et al., 2021).          

 Alfa V integrin byl na lidské spermii lokalizován již na konci 20. století (Fusi et al., 

1996; Glander et al., 1998). Glander a kol. (1998) detekovali alfa V integrin v PAR a 

nepozorovali žádnou změnu v lokalizaci alfa V integrinu po indukci AR. Výsledky této studie 

se tedy značně liší od výsledků v této práci. Je možné, že v tomto výzkumu docházelo ke 

spontánní AR před její indukcí, podobně jako bylo popsáno v této práci, a že byly pozorovány 

již akrozom-zreagované spermie. Ve studii Fusi a kol. (1996) byl integrin alfa V popsán 

v IAM akrozomu a následně byla pozorována jeho relokace z akrozomu do ES a PAR. 

Výsledky jsou tedy analogické s výsledky této práce, ačkoliv v této práci nepozorujeme 

zmíněnou detailnější lokalizaci v IAM. Je ale nutné vzít v úvahu rok provedení uvedených 

prací a tehdejší technické možnosti. Relevantnější výsledek pravděpodobně prezentuje 

uvedený recentní výzkum využívající SIM.        

 Na myší spermii byl integrin alfa V popsán poprvé ve studii Boissonnas a kol. (2010). 

Výsledky v tomto článku jsou ale v rozporu s výsledky této práce. Integrin alfa V zde na 

epididymálních spermiích při využití imunofluorescenčního barvení nevykazoval žádnou 

expresi a byl lokalizován až na kapacitované spermii, a to v oblasti apikálního akrozomu. I 

po AR zde byla viditelná výrazná exprese integrinu alfa V v IAM akrozomu. My jsme tuto 

podjednotku lokalizovali již před AR a poté došlo k její relokaci do ES a PAR. Tyto studie 

popisující lokalizaci alfa V integrinu tedy prezentovaly rozporuplné výsledky a ukázalo se, 

že je vhodné provést nové studie využívající pokročilých technologií.  

Western blot imunodetekce alfa V integrinu v lyzátech myších i kančích spermií a 

následná denzitometrická analýza ukázala klesající tendenci exprese integrinu alfa V u 

kapacitovaných a akrozom-zreagovaných spermií v porovnání se spermiemi epididymálními 

a ejakulovanými. To odpovídá její lokalizaci v oblasti akrozomu vizualizované pomocí 
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nepřímé imunofluorescence. Při AR dochází k mnohonásobnému splynutí PM a OAM, které 

společně vytváří tzv. hybridní váčky, a následně dochází k odloučení těchto membránových 

váčků pryč z povrchu spermie (Barros et al., 1967). To je pravděpodobně příčinou námi 

pozorované snížené exprese integrinu po AR, neboť je odloučen jako součást hybridních 

váčků. Současně dochází k reorganizaci membrán a k relokaci klíčových proteinů do IAM 

ES. Kromě této relokace integrinu alfa V v rámci povrchových membrán spermie, se může 

alfa V do ES dostávat i jinou alternativní cestou. Bylo popsáno, že po uvolnění z povrchu 

spermie se mohou některé z hybridních váčků zpětně navazovat na povrch spermie a 

v oblasti ES fúzovat s PM spermie (Zanetti a Mayorga, 2009).  

Výrazná exprese a lokalizace alfa V integrinu na ejakulovaných spermiích naznačuje 

jeho možnou roli ještě před samotným kontaktem spermie s oocytem. Integriny na gametách 

savců se totiž pravděpodobně účastní jak oplození, tak dějů, které mu předcházejí. Jednou 

z diskutovaných funkcí RGD-vazebných integrinů, jako je alfa V, je spoluúčast na tvorbě 

oviduktálního rezervoáru spermií (Osycka-Salut et al., 2017; Merc et al., 2021). Spermie jsou 

zde vázány přes lektinové receptory k sacharidovým zbytkům na membránách epiteliálních 

buněk oviduktu (Lefebvre et al., 1995; Suarez, 1998). Epiteliální buňky oviduktu exprimují 

též integriny a mohly by navázat integriny spermie vzájemnou vazbou fibronektinu 

přítomného na epitelu a v oviduktální tekutině (Osycka-Salut et al., 2017). Na epiteliálních 

buňkách byly identifikovány integriny alfa V, beta 1 a beta 3 (Gabler et al., 2003). Přítomnost 

alfa V integrinu, jakožto ligandu fibronektinu, na ejakulovaných spermiích nasvědčuje možné 

existenci těchto interakcí. Avšak výsledky některých studií ukazují, že fibronektin svou 

vazbou na integriny iniciuje kapacitaci. Tato vazba je nejspíš pouze doplňkovou, jelikož při 

zvýšení koncentrace fibronektinu v oviduktu dochází k uvolnění spermií (Osycka-Salut et al., 

2020).           

 V oviduktu spermie interagují s extracelulárními váčky zvanými oviduktosomy (Al-

Dossary et al., 2013). Oviduktosomy obsahují řadu proteinů a fúzí dochází k přenosu těchto 

proteinů na membrány spermie. Jedná se o nezbytný proces pro další přípravu spermie na 

oplození, tedy pro úspěšný průběh kapacitace a akrozomální reakce (Ferraz et al., 2019). Na 

těchto váčcích byl u myši lokalizován integrin αVβ3 a tetraspanin CD9, a bylo prokázáno, že 

integriny zprostředkovávají fúzi váčků se spermií (Al-Dossary et al., 2015). Přítomný 

tetraspanin CD9 dle Al-Dossary a kol. (2015) pravděpodobně organizuje integriny v místě 

fúze. Integriny váčků a spermie by zde mohly interagovat, podobně jako v případně 

epiteliálních buněk oviduktu, přes přítomný fibronektin či vitronektin. Lokalizace integrinu 
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alfa V na myších, kančích a lidských akrozom-intaktních spermiích podporuje tuto hypotézu. 

Podobné interakce, jako zde byly popsány, by se zřejmě mohly účastnit i fúze epididysomů 

se spermií v rámci epididymální maturace a dalších stádií zrání spermie, jelikož dle výsledků 

této práce je alfa V exprimována již na spermii v testes. Alfa V integrin byl lokalizován na 

testikulárních spermiích v oblasti celé hlavičky. Podobně je ve studii Palenikova a kol. (2021) 

popsána exprese alfa V integrinu na jednotlivých vývojových stádiích spermatogenních 

buněk. Integriny přítomné v těchto váčcích fúzujících se spermií by navíc mohly ovlivnit 

výsledky studií využívajících gamety podmíněných knock-out myší s delecí genů pro 

integriny ve specifických tkáních (Miller et al., 2000; He et al., 2003). Takové spermie by 

mohly tyto integriny zpětně získat právě fúzí s oviduktosomy či epididysomy, což je nutné ve 

studiích používajících tento model uvážit. Barraud‐Lange a kol. (2007) navíc popsali výměnu 

váčků také mezi oocytem a spermií.        

 Jelikož integrinové podjednotky tvoří hemetodimery, podjednotka alfa V musí být na 

spermii přítomna ve vazbě s beta podjednotkou. Dimerizace alfa V s některou z 

beta podjednotek zatím na myší, kančí ani lidské spermii potvrzena nebyla. Ve studii 

Boissonnas a kol. (2010) byl na myší spermii na základě kolokalizace identifikován 

heterodimer αVβ3. Lokalizace těchto podjednotek ve stejné oblasti ale není dostačující, 

jelikož podjednotka beta 3 může dále dimerizovat také s podjednotkou alfa IIb a podjednotka 

alfa V může tvořit heterodimery s podjednotkami beta 1, beta 3, beta 5, beta 6 a beta 8 (Hynes, 

2002). Pro potvrzení je potřeba provést další výzkum zahrnující metody vyhodnocující 

interakci podjednotek jako PLA (proximity ligation assay) či ko-imunoprecipitace. Navíc, jak 

již bylo v této kapitole uvedeno, pozorovaná lokalizace alfa V ve studii Boissonnas a kol. 

(2010) se liší od lokalizace alfa V v této práci i v recentní publikaci naší laboratoře 

(Palenikova et al., 2021). Ve stejných oblastech jako integrin alfa V byla lokalizována 

podjednotka beta 1 (Frolikova et al., 2016), která může s alfa V podjednotkou též tvořit 

heterodimery. Studie zaměřená na identifikaci heterodimerů alfa V podjednotky tvořených 

s beta podjednotkami by mohla dále přiblížit její roli na spermii.   

Jak bylo popsáno, relokace alfa V podjednotky do fúzogenní domény ES napovídá, že 

se podílí na fúzi gamet (Palenikova et al., 2021). Stejně tak můžeme v ES po AR pozorovat i 

další integriny a jiné proteiny jako je Izumo1, CD9, CD81, CD151 či CD46 (Sosnik et al., 

2009; Frolikova et al., 2016, 2018; Jankovicova et al., 2020). Zejména popis alfa V integrinu 

na lidské spermii vybízí k dalšímu výzkumu a zvážení tohoto integrinu při vyhodnocování 

proteinových markerů kvality spermií, obdobně jako u integrinu α6β1 (Reddy et al., 2003).
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 Bylo navrženo několik hypotéz popisujících interakce integrinů přítomných ve 

fúzogenní doméně spermie při fúzi membrán gamet. Vzájemná interakce RGD-vazebných 

integrinů exprimovaných na gametách by mohla být zprostředkována přes fibronektin či 

vitronektin přítomný v okolí spermie (Boissonnas et al., 2010). Integriny spermie by mohly 

interagovat také s tetraspaniny oocytu (Miyado et al., 2000; Takahashi et al., 2001; Ziyyat et 

al., 2006). Byla popsána vazba extracelulární domény EC2 tetraspaninů CD9, CD81 a CD151, 

které byly identifikovány na oocytu, k ligand vazebné doméně αVβ3 integrinu (Yu et al., 

2017). Navržen byl také model preferované trans-interakce, tedy interakce proteinů 

přítomných v rozdílných membránách, podjednotky alfa 3 s podjednotkou beta 4 (Frolikova 

et al., 2019).        

6.2. Alfa 3 integrin 

Dále byla v této práci byla popsána lokalizace integrinu alfa 3 na akrozom-intaktních 

myších, lidských a kančích spermiích. Integrin alfa 3 jsme u myši pozorovali v oblasti 

apikálního akrozomu, shodně s výsledky studií Frolikova a kol. (2016) a Jankovicova a kol. 

(2020). Jeho lokalizace byla v těchto pracích přesněji určena pomocí SIM do PM a OAM 

apikálního akrozomu, kde byl v této oblasti pomocí metody PLA dokonce identifikován 

heterodimer α3β1 (Frolikova et al., 2019). Na lidských spermiích jsme integrin alfa 3 

lokalizovali v ES a PAR. Oproti tomu ve studii Glander a kol. (1998) byl integrin alfa 3 

lokalizován v akrozomu. Naopak Klentzeris a kol. (1995) lokalizovali integrin alfa 3 v ES, 

analogicky s výsledky této práce. Opět je ale nutné vzít v úvahu rok provedení uvedených 

prací a tehdejší technické možnosti. Na rozdíl od myších a lidských spermií, na spermiích 

kance doposud nebyl integrin alfa 3 popsán. My jsme na kančích spermiích pozorovali 

výraznou expresi alfa 3 v ES a PAR, obdobně jako na spermiích člověka.  

 Přítomnost alfa 3 integrinu byla potvrzena pomocí western blot imunodetekce. V 

lyzátech akrozom-intaktních spermií byl protilátkou proti alfa 3 integrinu detekován protein 

o velikosti 116 kDa a 120 kDa u příslušných druhů. U člověka byl detekován také protein o 

velikosti 150 kDa, který dle informace výrobce uvedené ve specifikacích protilátky 

reprezentuje plně glykosilovanou formu alfa 3 integrinu. Obdobně i u myši byl detekován 

plně glykosilovaný alfa 3 integrin a dále zde byl detekován signál v oblasti 130 kDa, který 

představuje pravděpodobně částečně glykosilovanou formu alfa 3 integrinu. U myši a kance 

byl pozorován signál v oblasti 45 kDa, který nebyl detekován v negativní kontrole. Tato 

nespecifická interakce nebyla výrobcem uvedena ve specifikacích protilátky. Je možné, že 
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došlo ke štěpení proteinu v disulfidickém můstku, přestože lyzáty spermií byly připraveny v 

neredukujících podmínkách, kdy by disulfidické můstky měly být zachovány.  

  Lokalizace   integrinu alfa 3 v oblasti apikálního akrozomu na myších epididymálních 

spermiích naznačuje možnou asociaci s dalšími přítomnými proteiny. Heterodimer α3β1, 

který byl na spermii identifikován v PM a OAM (Frolikova et al., 2019), v somatických 

buňkách asociuje s tetraspaniny CD9 a CD81 (Berditchevski et al., 1996) . Přítomnost těchto 

tetraspaninů byla popsána také na spermii, a to ve stejné oblasti (Frolikova et al., 2018), což 

podporuje hypotézu o vzájemné interakci tetraspaninů a integrinů a o tvorbě tetraspaninových 

sítí. Je tedy možné, že zde dochází k interakci integrinu α3β1 a tetraspaninů.  

 Taktéž CD151 interaguje s podjednotkou alfa 3 a zprostředkovává interakci α3β1 

s CD9 (Serru et al., 1999). Na spermii člověka byl v této práci alfa 3 integrin lokalizován v ES 

a PAR, stejně jako tetraspanin CD 151 (Jankovičová et al., 2020), což naznačuje jejich 

možnou interakci v této oblasti. Tetraspanin CD151 posiluje v hemidesmosomech adhezi 

α3β1 s α6β4 a s navázaným plektinem, který je přítomen kolem jádra (te Molder et al., 2019). 

Bylo navrženo, že u myší spermie interakcí s α6β4 zprostředkovává stabilitu ES před AR 

(Jankovičová et al., 2020). Také u lidské spermie by tedy obdobně, interakcí s α3β1, mohl 

CD151 zprostředkovávat stabilitu ES před AR.  Další výzkum by mohl vyhodnotit vzájemnou 

interakci CD9, CD81 a CD151 a alfa 3 integrinu na myších, lidských a kančích spermiích.

 V rámci tetraspaninových sítí by mohly tetraspaniny vzájemnou asociací s integriny 

zprostředkovat regulaci integrinů, jejich organizaci do kompartmentů membrány, a po AR by 

v průběhu reorganizace membrány mohly realizovat jejich případnou relokaci do ES. 

Prozatím ale není přesně popsané, které vzájemné interakce tetraspaninů a integrinů jsou na 

spermii přítomné, které další proteiny jsou součástí těchto sítí, ani kterých dějů se účastní.  

Integrinový heterodimer α3β1 identifikovaný na myší spermii (Frolikova et al., 2019), 

jakožto protein interagující s aktinovým cytoskeletem, by se zde mohl podílet na udržení 

stability akrozomu. Akrozomální reakce je pro spermii putující k oocytu zásadním 

okamžikem. Dochází k fúzování PM a OAM akrozomu, reorganizaci zbývajících membrán a 

k relokaci proteinů klíčových pro fúzi gamet do ES (Bedford et al., 1979). Pro tyto děje je 

nezbytná depolymerizace aktinového cytoskeletu mezi PM a OAM a jeho přeskupení (Brener 

et al., 2003). Významným proteinem spermie je CD46, který váže aktinový cytoskelet a podílí 

se na udržení stability akrozomu (Inoue et al., 2003). Na myší spermii byl lokalizován na 

akrozomálních membránách v apikálním akrozomu (Frolikova et al., 2016). V OAM byl 
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identifikován také heterodimer α3β1 (Frolikova et al., 2019). CD46 v somatických buňkách 

asociuje právě s beta 1 integrinovou podjednotkou (Lozahic et al., 2000) a jejich vazba byla 

potvrzena pomocí PLA metody i na myších spermiích (Frolikova et al., 2016). Je tedy možné, 

že CD46 na spermii asociuje s integrinem α3β1 a společně se podílejí na udržení stability 

akrozomu a na regulaci zmíněných dějů (Merc et al., 2021).    

 Pro objasnění role integrinu alfa 3 na spermii by bylo vhodné popsat jeho lokalizaci 

také na akrozom-zreagovaných spermiích, na což v této práci již z časových důvodů nebyl 

prostor. Případná relokace této podjednotky po AR do fúzogenní domény spermie by mohla 

přiblížit funkci tohoto integrinu při adhezi a fúzi gamet. 
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7. Závěr 

V diplomové práci byly na spermiích popsány vybrané integriny, a sice alfa V a alfa 3. 

Tyto podjednotky byly detekovány s využitím imunoblotovací metody a lokalizovány pomocí 

nepřímé imunofluorescence. Jejich lokalizace byla mezidruhově porovnána, a to na myších, 

kančích a lidských spermiích. Integrin alfa V byl na akrozom-intaktních myších, kančích i 

lidských spermiích lokalizován zejména v oblasti akrozomu. Oproti tomu v lokalizaci 

integrinu alfa 3 jsme pozorovali mezidruhové rozdíly. V porovnání s lidskými a kančími 

spermiemi se lokalizace tohoto integrinu u myších spermií lišila. Na myších spermiích byl 

alfa 3 integrin vizualizován v akrozomu, na kančích a lidských spermiích byl lokalizován 

především v PAR a ES. Na kančích spermiích tento integrin navíc doposud nebyl popsán. 

Lokalizace těchto podjednotek naznačuje jejich možné zapojení při průchodu spermie samčím 

a následně také samičím reprodukčním ústrojím, ještě před samotným kontaktem s oocytem.  

Dále byla popsána relokace alfa V integrinu v průběhu akrozomální reakce, a to do 

ekvatoriálního segmentu – fúzogenní domény spermie.  Relokace této podjednotky do ES 

vybízí ke zvážení její možné role při interakci spermie s oocytem, tedy při adhezi a následné 

fúzi těchto gamet.          

 Diplomový projekt prezentuje data vhodná pro další výzkum integrinů alfa V a alfa 3 

a jejich interakcí s dalšími proteiny. Především u integrinu alfa 3 je potřeba další výzkum 

popisující jeho lokalizaci po AR.  Další studium těchto podjednotek by mohlo objasnit roli 

těchto integrinů v procesu oplození, identifikovat jejich heterodimery a také vyhodnotit 

možné využití alfa V integrinu jako proteinového markeru plodnosti při vyhodnocování 

kvality spermií. 
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