
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

Přírodovědecká fakulta 

 

 

Katedra zoologie 
 

 

 
 

 
Vliv oxidativního stresu na kvalitu a fertilizační 

schopnost spermií savců 
 
 

      Bakalářská práce 
 
 
 

Barbora Dudková 
 

 
Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Kateřina Hortová, Ph.D. 

 
 
 

Praha, 2011 
 

 
 



2 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čestné prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci „Vliv oxidativního stresu na kvalitu 

a fertilizační schopnost spermií savců“ vypracovala samostatně pod odborným 

dohledem vedoucí bakalářské práce a k jejímu vypracování jsem použila odbornou 

literaturu uvedenou v seznamu na konci práce. Dále prohlašuji, že jsem v souvislosti 

s vytvořením bakalářské práce neporušila autorská práva třetích osob.  

 

 

V Praze dne 4. 5. 2011       __________________ 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poděkování 

 

Ráda bych poděkovala své školitelce RNDr. Kateřině Hortové, Ph.D. 

a konzultantovi Mgr. Martinu Šanderovi za vedení, užitečné rady a ochotu při 

vypracovávání bakalářské práce, a své rodině a příteli za podporu v průběhu celého 

studia. 



4 
 

Seznam použitých zkratek 

 

ALA -  kyselina α-linolová  

bFGF - basic Fibroblast Growth Factor, fibroblastový růstový faktor  

cAMP – cyklický adenozinmonofosfát 

CAT – kataláza, enzym katalyzující rozklad peroxidu vodíku H2O2 na O2 a H2O 

DHA – dokosahexaenová kyselina, mastná kyselina 

GPX – glutathion peroxidáza, enzym katalyzující rozklad H2O2 na O2 a H2O 

GSH – glutathion, thiolový tripeptid 

ICSI – intracytoplazmatická injekce spermií 

LA – kyselina linolová 

mtDNA – mitochondriální DNA 

MDA – malondialdehyd, produkt peroxidace membrán 

NADH - redukovaný nikotinamid adenin dinukleotid 

NADP - nikotinamid adenin dinukleotid fosfát 

NADPH – redukovaný nikotinamid adenin dinukleotid fosfát 

OXPHOS – oxidativní forforylace 

PHGPx - fosfolipidhydroperoxidová glutathion peroxidáza 

PKA – proteinkináza A 

PUFA – Polyunsaturated Fatty Acid, polynenasycená mastná kyselina 

ROS – Reactive Oxygen Species, reaktivní formy kyslíku 

SOD – Superoxid dismutáza, enzym konvertující O· ̄2 na H2O2 

TBA – kyselina thiobarbiturová, užívaná k detekci MDA 

TNF - Tumor Necrosis Factor-α, faktor nekrotizující nádory 

8-OHdG – 8-hydroxy-2-deoxyguanozin, oxidovaný guanozin 
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Vliv oxidativního stresu na kvalitu a fertilizační 

schopnost spermií savců 

 

 

Abstrakt 

 

Práce se zabývá tematikou působení oxidativního stresu na struktury 

a fyziologické funkce spermií savců. Oxidativní stres je důsledek nerovnováhy mezi 

prooxidanty a antioxidanty v těle, podílí se výrazně na snížení kvality spermií a je 

považován za jednu z nejčastějších příčin neplodnosti samců savců, včetně lidí.  

Práce přináší formou rešerše přehled o místech generování reaktivních forem 

kyslíku v reprodukčním traktu samce, o konkrétních strukturách a fyziologických 

funkcích spermií, které jsou jimi pozitivně či negativně ovlivňovány a o ochranném 

antioxidačním systému seminální tekutiny. 

 

 

 

Klíčová slova 

 

Spermie, oxidativní stres, reaktivní formy kyslíku, spermatogeneze, antioxidanty, 

fertilita 
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The influence of oxidative stress on mammalian 

sperm quality and fertilization ability 

 

 

Abstract 

 

This bachelor’s thesis deals with the oxidative stress and its influence 

on structures and physiologic functions of mammalian sperm. Oxidative stress is  

a consequence of imbalance between pro-oxidants and anti-oxidants in the body. It is 

associated with impaired quality of sperm and it is considered to be one of the major 

reasons of male infertility, including humans. 

This work is presented as a research review targeting how and where reactive 

oxygen species are generated in the male reproductive tract. It summarizes specific 

structures and physiologic functions that are influenced by reactive oxygen species 

either positively or negatively and it also covers a protective role of antioxidants in 

seminal fluid.  
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Spermatozoa, oxidative stress, reactive oxygen species, spermatogenesis, 
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1. Úvod 

 

Moderní doba, životní styl a znečištěné prostředí vystavuje živočichy, včetně 

člověka, řadě negativních vlivů působících patologicky na organizmus. 

Jedním z těchto vlivů a fenoménů v patologii biosystémů jsou reaktivní formy 

kyslíku neboli Reactive Oxygen Species (ROS) a s nimi spojený oxidativní stres. 

Ačkoliv účinky ROS nemusí být vždy jen negativní, jejich role v patogenezi rakoviny, 

kardiovaskulárních a infekčních onemocnění, při mutacích a stárnutí byla prokázána 

řadou výzkumů (Harman, 1956; Wang, 2008; Roberts et al., 2009). Stejně tak byla 

potvrzena přítomnost a funkce ROS v reprodukčním systému živočichů (Aitken et al., 

1989; De Lamirande and Gagnon, 1995; Blondin et al., 1997;). 

Spermie byla vůbec první buňka, u níž byla aktivní generace kyslíkových radikálů 

experimentálně dokázána, a to včetně savčích spermií (MacLeod 1943). Spermiemi 

generované ROS jsou ve fyziologických koncentracích důležité pro procesy 

hyperaktivace, kapacitace, akrozomální reakce a v signalizaci při oplození (Leclerc et 

al., 1997; Aitken et al., 1998; O´Flaherty et al., 2006). 

Stav, kdy je narušena fyziologická rovnováha a generované ROS převyšují 

ochrannou kapacitu antioxidantů, se označuje jako oxidativní stres. Ten je evokován 

řadou externích a interních podnětů. 

Oxidativní stres je v současné době považován za jeden z hlavních faktorů 

přispívajících ke špatné kvalitě spermatu a neplodnosti samců. Důvodem je, že 

schopnost maturované spermie detoxikovat reaktivní částice je velmi omezená. 

Spermie postrádá DNA reparační mechanizmy a navíc negativní účinky ROS 

postihují širokou škálu molekul spermie a ovlivňují tak nejen integritu DNA, ale 

i složky membrán a funkci mitochondrií. Hrozba oxidativního poškození a následné 

nefunkčnosti či dokonce degradace je pro spermie tudíž značná (De Lamirande and 

Gagnon, 1995; Whittington et al., 1999; Cocuzza et al., 2007; Paul et al., 2009). 
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2.  Cíle 

 

Cílem bakalářské práce bylo shrnout tematiku oxidativního stresu a jeho 

působení na samčí pohlavní buňky u savců, včetně člověka. Práce má čtenáři 

představit obecnou problematiku působení reaktivních forem kyslíku v živém 

systému a v reprodukci. Zabývá se rizikovými místy produkce reaktivních forem 

kyslíku v reprodukčním traktu samců a důsledky působení oxidativního stresu 

na struktury spermie a její fyziologické funkce. Práce seznamuje čtenáře také 

s ochranným antioxidačním systémem spermie a seminální tekutiny.  

Práce vychází z výsledků a závěrů původních vědeckých článků a rešeršní vědecké 

literatury. 
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3. Reaktivní formy kyslíku – Reactive Oxygen Species (ROS) 

 

Buňky žijící v aerobních podmínkách neustále čelí kyslíkovému paradoxu - 

potřebují kyslík pro život, ale ten je zároveň zdrojem metabolitů. 

V roce 1954 Rebecca Gershmanová a Daniel L. Gilbert přišli s teorií, že řada 

škodlivých efektů kyslíku může být spojena s jeho schopností tvorby radikálů. Jako 

volný radikál lze charakterizovat částici obsahující jeden nebo více volných elektronů, 

což ji činí velmi reaktivní, a která je schopna samostatné existence. Obecně se tyto 

částice v odborných textech označují Reactive Oxygen Species (zkratkou ROS) a jsou 

odvozovány z meziproduktů redukce kyslíku na vodu. Patří mezi ně superoxidový 

radikál (O· ̄2), hydroxylový radikál (OH.), peroxylové (ROO.) a alkoxylové radikály 

(RO.). Pro upřesnění, označení ROS se používá nejen pro kyslíkové radikály, ale i pro 

neradikálové formy kyslíku, jako např. peroxid vodíku (H2O2), singletový kyslík (1O2), 

kyselina chlorná (HClO), a navíc sem bývají zahrnovány i formy s dusíkem, jako je 

oxid dusný (.NO) a peroxynitrát (ONOO- ) (Cheeseman and Slater, 1993). 

V reakcích aerobního metabolismu je generace ROS běžná. Jsou produkovány 

enzymy elektron-transportního řetězce mitochondrií, jakož i peroxizómy a řadou 

cytozolických enzymatických systémů. Navíc spousta vnějších činitelů může produkci 

ROS podporovat. 

 

3.1. ROS a oxidativní stres 

 

ROS se uplatňují v organizmech v širokém spektru jak pozitivního, tak 

negativního působení v závislosti na koncentraci v buňkách a okolních tkáních. 

Ve fungujícím zdravém organizmu je množství generovaných ROS pod kontrolou 

antioxidačních molekul udržujících tak redoxní rovnováhu. Oxidativní stres je stav, 

kdy je rovnováha mezi antioxidanty a prooxidanty narušena ve prospěch prooxidantů 

– kyslíkových radikálů, v důsledku čehož dochází k oxidativnímu poškození. Příčiny 

vzniku stresu oxidací molekul jsou dvě, buď nedostatečná antioxidační ochrana, nebo 

na druhou stranu nadměrná produkce radikálů.  

Existuje však i tzv. „pozitivní oxidativní stres“ uplatňující se ve fyziologických 

procesech. 
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3.2. Účinky ROS v biologickém systému 

 

Produkce ROS a následné působení pozitivního či negativního oxidativního 

stresu v organizmu je závislé na řadě podmínek, které závisí na typu buňky, stáří 

a zdravotním stavu jedince. Příkladem může být generování ROS jako odpověď 

na stimul cytokinem faktor nekrotizující nádory (Tumor Necrosis Factor- α, TNF) 

a fibroblastovým růstovým faktorem (basic fibroblast growth factor, bFGF). Podílejí 

se tak na signalizaci vedoucí k expresi genu c-fos v chondrocytech (Lo and Cruz, 

1995). Neutrofily je produkují svojí nikotinamid adenin dinukleotid-fosfát oxidázou 

(NADPH oxidáza) a využívají je pro boj s patogeny a pro ochranu organizmu před 

infekcí. Navíc lze oxidovat téměř všechny druhy biomolekul, čímž při nadměrných 

hodnotách dochází k narušování struktur a fyziologie organel a membrán buňky, 

DNA, a aktivaci apoptotických mechanizmů. Změny a oxidativní poškození pak může 

provázet jakýkoliv orgán těla organizmu a uplatňovat se v patologii rakoviny, 

neurodegenerativních onemocnění, sterilitě, ateroskleróze a procesu stárnutí 

(Harmann, 1956; de Lamirande and Gagnon, 1995; Wang, 2008; Roberts et al., 

2009).  

 

3.2.1. Odpověď na patogeny 

 

Rostliny využívají toxického efektu ROS ve svůj prospěch. Oxidativním 

vzplanutím, rychlým uvolněním velkého množství radikálů, se brání útoku patogenů 

(Doke, 1983).   

Stejnou podstatu má i imunitní reakce fagocytů při ohrožení mikroby. Fagocyty, 

eozinofily, neutrofily a makrofágy, vykazují při fagocytóze velký nárůst spotřeby 

kyslíku, tzv. oxidativní vzplanutí, potřebné pro zabíjení infekčních agens. Generování 

ROS pak zajišťuje enzym NADPH oxidáza. Je složená z membránově vázaných 

i cytozolických podjednotek a odebírá z redukovaného NADPH elektrony, které 

používá pro tvorbu superoxidového radikálu. Ten je pak superoxid dismutázou (SOD) 

dismutován (tzn. dvě molekuly si mohou předávat elektrony vzájemně) v peroxid 

vodíku a oba slouží k výrobě dalších, účinnějších ROS pro likvidaci patogenů. Šíření 

radikálů u fagocytů však probíhá pouze v rámci endocytované vakuoly s patogenem, 

přičemž vlastní fagocyt přežívá (Rossi et al., 1985).  
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3.2.2. Oxidativní poškození 

 

Pokud překročí produkce ROS limitní hodnoty či antioxidační systém 

nedostačuje, projevují se důsledky negativního oxidativního stresu poškozením 

buněk. Cílové molekuly jsou pak lipidy, proteiny, DNA i sacharidy a výsledkem je 

peroxidace buněčných membrán, oxidace bází a skeletu DNA, jednovláknové 

i dvouvláknové zlomy DNA, narušení funkce proteinů a apoptóza (Jones and Mann, 

1976; Ji et al., 1997; Wedi et al., 1999). Ne všechna poškození jsou však vyvolána 

primárně oxidací. Může jít o sekundární poškození vyvolané předchozí oxidací 

například iontových kanálů. 

 

3.2.2.1. Oxidativní stres v reprodukci 

 

ROS mají v reprodukci duální funkci. V nízkých koncentracích fungují jako 

klíčové signální molekuly v řízení různých fyziologických funkcí reprodukčního traktu 

samců a samic savců, a jako činitelé oxidativního poškození při nadměrné produkci. 

Volné radikály ovlivňují například mikroprostředí folikulární tekutiny, seminální 

tekutiny a ejakulátu, prostřednictvím oxidace biomolekul působí na morfologii 

a funkci spermií, vajíček, interakci a fúzi vajíčka a spermie, a raný embryonální vývoj. 

Navíc tyto molekuly modulují řadu transkripčních faktorů a expresi genů. 

Lze říci, že bez ROS by reprodukční systém nefungoval, a že generace kyslíkových 

radikálů provází celý proces vzniku nového jedince, od tvorby a fúzi gamet, po časnou 

embryogenezi. Na druhou stranu při oxidativním stresu jsou fyziologické funkce 

omezovány v různém rozsahu. ROS oxidují genom spermie a způsobují jeho 

fragmentace, které mohou být dědičné (Ji et al., 1997). Prostřednictvím peroxidace 

membrány ovlivňují motilitu, fertilizační schopnost a interakce mezi spermií 

a vajíčkem (Aitken et al., 1998). ROS vyvolává i apoptózu spermií prostřednictvím 

narušení membrán mitochondrií a uvolnění cytochromu c (Wang et al., 2003). 

 

3.2.2.2. Oxidativní stres a stárnutí 

 

V polovině 50. let Denham Harman vytvořil teorii o účasti volných radikálů 

v procesu stárnutí. Spekuloval o generování endogenních kyslíkových radikálů 

v buňkách, jehož výsledkem je pak postupná akumulace poškození (Harman, 1956). 
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Z počátku byla tato hypotéza kontroverzní, ne příliš přijímaná. O deset let později 

však s objevem superoxid dismutázy (SOD), která odstraňuje superoxidové radikály, 

získala podporu (McCord and Fridovich, 1969). Stárnutí podle hypotézy probíhá 

akumulací poškození molekul DNA, proteinů, sacharidů a lipidů. Výsledky 

experimentů pak potvrzovaly, že přetrvávající postupný nárůst oxidace funguje jako 

spouštěč stárnutí buněk (Lee et al., 1999). 

V moderní době se na druhou stranu objevují názory zpochybňující hypotézu role 

ROS ve stárnutí, nejen proto, že existují antioxidační systémy, čímž se předpokládá, 

že jsou ROS kontrolovatelné. Nový pohled na stárnutí, vyvracející roli ROS, podal 

ve svém konceptuálním review Mikhail Blagosklonny v roce 2008. 

Existuje i teorie o asociaci stárnutí se zkracováním telomer, ochranných 

koncových oblastí chromozómů. S každým buněčným cyklem je telomera zkrácena 

až postupně buňka ztratí schopnost dělení. Experimentálně bylo prokázáno 

zkracování telomerických oblastí s rostoucím věkem ve všech tkáních s výjimkou 

srdce a mozku člověka (Takubo et al., 2000).  

 

 

4. Spermie 

 

Savčí spermie jakožto samčí gameta je motilní buňka, nesoucí haploidní sadu 

chromozómů, včetně pohlavního chromozómu Y nebo X. Funkční spermie je krytá 

plazmatickou membránou a skládá se z hlavičky a bičíku. Hlavička nese jádro 

a organelu akrozóm. Bičík se rozlišuje na čtyři části dle stavby a funkce. Spermie 

různých druhů živočichů se liší v celkové velikosti, morfologii hlavičky a složení 

povrchových proteinů vázajících se k povrchu neoplodněného vajíčka. Právě 

nekompatibilita povrchových proteinů spermie a vajíčka zabraňuje vazbě a průniku 

spermií jiného druhu. Je to mechanizmus reprodukčně izolační bariéry. 

 

4.1. Morfologie a funkce 

 

4.1.1. Hlavička 

 

Na tvorbě a organizaci hlavičky se ve spermiogenezi podílí manžetka, 

mikrotubulární útvar, který oplošťuje jádro spermatidy. Jádro je téměř celé kryto 

perinukleární thékou, s výjimkou v oblasti přisedání spojovací části bičíku k hlavičce. 
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V přední části hlavičky je lokalizovaný akrozomální váček. Reziduální cytoplazma je 

v hlavičce pouze u pólu, z něhož vyrůstá bičík. 

 

 

 

Obr. 1 Spermie (převzato a upraveno z www.proceptin.comphcsperm-cell.php) 

 

4.1.1.1.  Jádro 

 

Jádro tvoří největší část hlavičky, zaujímá dvě třetiny celého obsahu a je kryto 

rigidní perinukleární thékou tvořenou z proteinů spojených disulfidickými můstky. 

Stejně jako v jiných částech spermie, i v jádru dochází v průběhu spermiogeneze 

a epididymální maturace k přestavbám, které umožní spermii předat nesenou 

paternální genetickou informaci do vajíčka a vytvořit tak životaschopnou diploidní 

zygotu. 

Struktura chromatinu je přestavována ve finální fázi spermiogeneze. Histony jsou 

z velké části, u lidské spermie ze 75 %, nahrazeny nukleoproteiny protaminy, které 

umožňují jádru dosáhnout typickou kompaktní a velmi stabilní strukturu (Gatewood 

et al., 1990). 

 

 

 

http://www.proceptin.comphcsperm-cell.php/
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4.1.1.2.  Akrozóm 

 

Akrozóm je organela pocházející z Golgiho aparátu formující se při 

spermiogenezi, je lokalizována v přední části hlavičky a je ohraničena vnější a vnitřní 

akrozomální membránou. Obsahuje enzymy acrozin a hyaluronidázy, které jsou při 

kontaktu s povrchovými proteiny zona pellucida oocytu uvolněny do vnějšího 

prostředí, a tak dojde k akrozomální reakci. Ta je esenciální pro průnik spermie zona 

pellucida vajíčka. Nejen akrozomální reakce, ale i předcházející maturace a aktivace 

spermií, jsou závislé na fyziologických dávkách ROS, které indukují sérii signálních 

kaskád nezbytných pro průběh těchto procesů (Leclerc et al., 1997; O´Flaherty et al., 

1999). 

 

4.1.2. Bičík 

 

Bičík je ústřední orgán pro pohyb neboli motilitu savčí spermie formující se při 

spermiogenezi a umožňující spermii pohyb v samičím pohlavním traktu. Centrální 

strukturou v celém bičíku je axonema, svazek mikrotubulů tvořený jedním centrálním 

párem a devíti páry mikrotubulů po obvodu bičíku (uspořádání 9+2) (Fawcett and 

Porter, 1954). Páry mikrotubulů jsou navzájem propojeny nexinovými spojkami, 

a s centrálním párem středovými paprsky. S nimi jsou asociované dyneinové ATPásy 

využívající energii z ATP a fungující jako mikrotubulární motory. Vlastní pohyb je dán 

střídavým klouzáním jednotlivých mikrotubulů, ohýbáním axonemy a relaxací. Pohyb 

je asynchronní, ale koordinovaný po celé délce bičíku (Cosson, 1996).  

Bičík lze rozdělit na čtyři části, a to na část spojující (krček - connecting-piece) 

bičík s hlavičkou, střední část (mid-piece), hlavní (principal-piece) a koncovou (end-

piece) část. Všechny mají společnou vnitřní mikrotubulární strukturu. 

 

 

4.1.2.1. Spojovací část 

 

Spojovací část neboli connecting piece je často nazývána jako krček. Jedná 

se o spojující část hlavičky a bičíku, z níž v místě původní centrioly vychází axonema 

do celého bičíku.  
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4.1.2.2. Střední část 

 

Střední část neboli mid-piece zaujímá asi čtvrtinu délky bičíku a je vymezen 

annulem na pomezí s hlavní částí bičíku tzv. principal piece. Je to hlavní energetické 

centrum spermie – je zde lokalizována helikální mitochondriální pochva, ovinutá 

okolo axonemy. Pochvu tvoří desítky mitochondrií (jejichž počet je druhově 

specifický), generující energii pro pohyb bičíku. MtDNA, plazmatické membrány 

a enzymatický komplex oxidativní fosforylace (OXPHOS) mitochondrií jsou cíli ROS 

a postihují tak zejména motilitu spermií (Aitken et al., 1993b; Folgerø et al., 1993; 

Bennetts and Aitken, 2005). Přičemž enzymy OXPHOS se na generování ROS 

i podílejí (Koppers, et al., 2009). 

Recentně, použitím polymerázové řetězové reakce (PCR) byla prokázána 

dědičnost malého množství paternální mtDNA u myší (Gyllensten, et al., 1991) a ovce 

(Zhao et al., 2004), což je důkazem, že ne všechny paternální mitochondrie jsou 

ve vajíčku degradovány. Paternální dědičnost mtDNA u člověka byla prokázána 

u 28letého pacienta s myopatií v kosterním svalu (Schwarz and Vissing, 2002). 

 

4.1.2.3. Hlavní část 

 

Hlavní část bičíku tvoří dvě třetiny délky a od střední části je oddělen annulem 

neboli Jensenovým prstenem. Axonema je v této část kryta fibrózním pouzdrem 

ovinutým okolo mikrotubulů formou helixu. Fibrózní pouzdro slouží také jako 

zásobárna glykolytických enzymů a složek signálních drah (Olson et al., 1976; Carrera 

et al., 1994; Krisfalusi et al., 2006). 

 

4.1.2.4. Koncová část 

 

Nejkratší část bičíku tvořená pouze končícím fibrózním pouzdrem a axonemou 

obalenou plazmatickou membránou (Fawcett, 1975) 
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4.1.3.  Plazmatická membrána 

 

Složení plazmatické membrány spermií savců se liší od složení plazmatické 

membrány somatických buněk. Již prvotní studie lipidické složky membrány spermií 

ukazují fosfolipidy jako hlavní zástupce, konkrétně fosfatidylcholin, 

fosfatidylethanolamin a cephalin (Mann, 1964; Poulos and White, 1973;).  V molekule 

fosfolipidu jsou dvě –OH skupiny glycerolu vázány s molekulou mastné kyseliny, 

na třetí –OH skupině je navázán zbytek kyseliny fosforečné –PO4
3- s molekulou 

s polární skupinou – cholin, ethanolamin. Druhou pozici glycerolu obsazují 

ve spermatické membráně vysoce zastoupené polynenasycené mastné kyseliny 

(PUFAs) (Poulos and White, 1973) hrající významnou roli ve fluiditě a flexibilitě 

membrány. PUFAs jsou také prekurzory leukotrienů a prostaglandinů, a navíc právě 

ony jsou primárními cíli ROS. Tři skupiny PUFAs rozdělené podle vzdálenosti první 

dvojné vazby, tj. n-3, n-6 a n-9 se vyskytují v membránových fosfolipidech. 

Pro syntézu PUFA s dlouhým řetězcem je esenciální přítomnost α-linolové (ALA, 

C18:3 n-3) a linolové (LA, C18:2 n-6) kyseliny. Normální spermie pak vykazují vysoké 

procento dokosahexaenové kyseliny (DHA, C:22 n-6), což dokazuje aktivní 

metabolismus mastných kyselin a jejich desaturaci během spermatogeneze 

a maturace spermií (Aveldaño et al., 1992; Ollero, 2000). 

Konečný obsah a lokalizace lipidů v dvouvrstvě membrány ejakulovaných spermií 

je tedy určen až při maturaci v nadvarleti, neboli  epididymis (Aveldaño et al., 1992; 

Poulos et al., 1975). Stejně tak byla dokázána i kompletní přestavba lipidické 

a proteinové struktury membrány, například u potkana (Hall et al., 1981). 

4.2. Vznik a maturace spermií 

 

Spermie vznikají ze zárodečných germinálních buněk. Mitotickým dělením 

se postupně zárodečné buňky diferencují v diploidní spermatogonie několika generací 

a primární spermatocyty. Následuje redukční meiotické dělení v haploidní 

sekundární spermatocyty a konečně spermatidy. Toto charakterizuje proces 

spermatogeneze. Následné morfologické úpravy jako tvorba bičíku, redukce 

cytoplazmy, nahrazení velké části histonů protaminy a vytvoření akrozómu, probíhají 

v rámci diferenciační fáze spermiogeneze. ROS se zde účastní procesu kondenzace 

jádra, kdy jsou tvořené peroxidy poskytovány jako substrát pro peroxidázu, která 

podporuje formování disulfidických S-S vazeb protaminů (Godeas et al., 1997). 
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Spermatogeneze a spermiogeneze jsou lokalizovány v semenotvorných kanálcích 

varlat (Bustos-Obregon et al., 1975). K získání funkční zralosti a uchovávání zralých 

spermií dochází v nadvarleti (epididymis). 

Epididymální maturace je založena na aktivaci cAMP-indukované tyrozinové 

fosforylační kaskády. Při postupném průchodu přes hlavu - caput, tělo - corpus a ocas 

- cauda epididymis získává spermie schopnost fosforylovat cílové proteiny po celé své 

délce a dosáhnout tak plné zralosti.  Funkční zralé spermie jsou po ejakulaci schopné 

pohybu v samičím reprodukčním traktu a procházejí procesem kapacitace, při které 

dochází k přestavbám membrány a fosforylacím. V  jejím závěru jsou spermie 

schopny se vázat k obalu vajíčka a exocytovat akrozóm (Young, 1931; Bedford, 1966; 

Visconti et al., 1995; Lin et al., 2006). Na aktivaci spermií a akrozomální reakci 

se podílejí fyziologické dávky ROS, které zde indukují zahájení signálních kaskád 

vedoucích k těmto procesům (Leclerc et al., 1997; O´Flaherty et al., 2006). 

Během pozdní spermiogeneze a raných fází maturace je vypnut DNA reparační 

mechanismus spermie a redukcí cytoplazmy se omezí její antioxidační kapacita 

(Aitken et al., 1998). 

 

 

5. ROS a oxidativní stres spermie 

 

Zdroje ROS a příčiny vzniku oxidativního stresu spermií jsou různé a mohou 

se kombinovat navzájem. Lze mezi ně zařadit faktory environmentální, životní styl, 

infekce, chronická a autoimunitní onemocnění a další. 

Experimentálně byl prokázán například negativní vliv kouření (Saleh et al., 

2002), stresu (Fenster et al., 1997) a expozice těžkým kovům (Xu et al., 2003) 

na míru oxidativního stresu a poškození fertilizační schopnosti spermií. U myší byl 

prokázán oxidativní účinek z přílišného tepla působícího na varlata (Paul et al., 

2009), u potkanů byla spuštěna indukce oxidace zářením z mobilního telefonu 

(Mailankot et al., 2009) nebo negativním působením vedlejších produktů 

vznikajících při výrobě herbicidů dioxinů (Latchoumycandane et al., 2003). 

Ve fyziologických i patologických funkcích se uplatňují různé typy molekul ROS. 

Existuje škála enzymů podílející se na jejich generování, situovaných ve spermii 

či seminální plazmě. Svou podstatu v produkci ROS mají i přechodné kovy 
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a redukovatelné složky enzymatických pochodů jako je nikotinamid adenin 

dinukleotid fosfát (NADP) 

 

5.1. Místa produkce ROS v reprodukčním systému samců 

 

Obecně pro funkci samčích i samičích gonád a gamet jsou fyziologické dávky ROS 

nutné pro správnou funkci všech procesů až po oplození. Dva hlavní zdroje ROS 

v ejakulátu jsou leukocyty a samotné spermie. 

   

5.1.1. Leukocyty v ejakulátu 

 

Leukocyty jako vnější zdroj ROS zastupují převážně polymorfonukleární 

neutrofily a makrofágy (Thomas et al., 1997). Oba typy patří mezi buňky nespecifické 

imunity a produkcí ROS bojují s patogeny. Roli zde hraje i zdravotní stav jedince, 

protože nárůst počtu leukocytů je jednoznačně spojen s infekčními onemocněními 

tkáně. Nadměrný počet leukocytů v seminální tekutině se označuje jako 

leukocytospermie. 

Hlavním zdrojem těchto peroxidáza-pozitivních leukocytů v ejakulátu člověka 

jsou prostata a semenné váčky pro neutrofily, epididymis a rete testis (síť kanálků 

na zadní straně varlete) pro makrofágy (el-Demiry et al., 1985). Aktivace 

myeloperoxidázového systému infekcí vede k respiračnímu vzplanutí a uvolnění 

množství ROS, včetně nejreaktivnějších OH.. V řadě studií byla potvrzena pozitivní 

korelace mezi počtem leukocytů a mírou produkce ROS (Aitken et al., 1994).  

 

5.1.2.  Spermatogeneze a spermie 

 

V roce 1943 MacLeod jako první dedukoval při pozorování spermií v prostředí 

s vysokým obsahem kyslíku jejich schopnost produkovat radikály. Spermie rychle 

ztrácely motilitu, ale při přidání ochranného antioxidantu katalázy se nic takového 

nestalo (MacLeod, 1943).  

Generace kyslíkových radikálů u spermií může probíhat činností vápník- 

dependentního nikotin-adenin-dinukleotid-fosfát (NADPH) oxidázového systému 

(NOX 5) lokalizovaného v membráně spermie. Zdroj ROS představují i mitochondrie 

ve střední části bičíku, konkrétně enzymy fosforylačního řetězce, z nichž se uvolňují 
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elektrony. Experimentálním narušením elektron-transportního řetězce inhibitory 

bylo prokázáno uvolňování elektronů ze systému a tvorba ROS mitochondriemi 

spermií člověka (Koppers et al., 2008). 

Primárním produktem tvorby radikálů je superoxidový anion, který je enzymem 

superoxid dismutázou konvertován na peroxid vodíku (Alvarez et al., 1987; McCord 

and Fridovich, 1969). V přítomnosti přechodných kovů kombinací obou radikálů 

vzniká hydroxylový radikál a ten iniciuje lipoperoxidační kaskádu (Aitken et al., 

1993). 

Testikulární tkáň a spermie navíc obsahují enzym NO syntázu syntetizující oxid 

dusný (NO) (Lewis et al., 1996). NO se uplatňuje ve fyziologických dávkách 

v procesech předcházejících oplození vedoucí k získání fertilizační schopnosti spermie 

(Herrero et al., 1999). Na druhou stranu, vysoké koncentrace vedou k patologii 

spermií (Mehraban, 2005). 

Míra produkce ROS spermiemi závisí na dosaženém stupni diferenciace, 

úspěšnosti maturace a s tím související lokalizací v epididymis. Normální funkční 

spermie produkuje spontánně velmi malé množství ROS. Hlavními zdroji ROS jsou 

abnormální spermie či spermie za patologických podmínek, např. při zánětu. 

 

 

Obr. 2 Mechanismus nadměrné produkce ROS abnormálními spermiemi (převzato a upraveno 

podle Saleh and Agarwal, 2002) 

 

V pokusu provedeném na čtyřech druzích laboratorních zvířat, tj. myši, křečkovi, 

morčeti a potkanovi, byla detekce spontánní generace H2O2 potvrzena u všech 
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s výjimkou morčete. Hodnoty detekovaného H2O2 narůstaly během postupné 

maturace a průchodu přes epididymis, s maximem dosaženým v cauda epididymis. 

Avšak schopnost generovat superoxidový radikál byla potvrzena u všech stádií 

diferenciace germinálních buněk. Intenzita odpovědi na exogenní NADPH produkcí 

O· ̄2 klesala se stupněm epididymální maturace (Aitken and Fisher, 1997).   

Pokud neproběhne správně spermiogeneze, nezralá, defektní spermie nese 

reziduální cytoplazmatické kapénky ve střední části bičíku. Ty obsahují vysoké 

koncentrace enzymů superoxid dismutázy (SOD) a glukóza-6-fosfát dehydrogenázy. 

Tento enzym je odpovědný za tok glukózy do pentózofosfátového cyklu, který 

generuje NADPH. To slouží jako hlavní zdroj produkce O· ̄2 spermiemi. Přítomnost 

zbytkové cytoplazmy tudíž vytváří podmínky umožňující tvorbu nadbytečných ROS. 

(Gomez et al., 1996). 

 

 

 

Obr. 3 Schéma vztahu mezi vnějšími příčinami vzniku oxidativního stresu, ROS uplatňujícími 

se v patologiích spermie a důsledky působení oxidativního stresu na spermie (od Cocuzza et al., 2007).  
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6. Antioxidanty v reprodukčním systému samců 

Ačkoliv spermie, ať již maturované či maturující, vykazují nějaké schopnosti 

odolávat antioxidačnímu poškození, přičemž s postupující maturací se tyto 

schopnosti zmenšují, jsou závislé na antioxidační kapacitě okolních tkání a tekutin. 

Proto je epididymální i seminální plazma bohatá na antioxidanty.  

Jako antioxidant lze definovat substanci v organizmu, která brání, předchází 

nebo odstraňuje oxidaci nějaké cílové molekuly. Ty jsou rozmanitého charakteru, 

od nízkomolekulárních částic odstraňujících volné radikály po specializované 

enzymy. 

 

6.1. Složky enzymatické povahy 

 

Enzymatické antioxidanty reprezentují přirozenou součást antioxidační výbavy 

pohlavního traktu. Neutralizují nadbytečné ROS a předchází tak poškození oxidací. 

Patří mezi ně superoxid dismutáza, glutathion peroxidáza a kataláza. 

 

6.1.1. Superoxid dismutáza 

 

Superoxid dismutáza (SOD) představuje nejvýznamnější antioxidační enzym 

produkovaný v reprodukčním systému samců savců. Ačkoliv je obecně považována 

za antioxidant, má zřejmé prooxidativní funkce v generování peroxidu vodíku H2O2. 

Převáděním primárního produktu oxidace, tedy superoxidového anionu v méně 

reaktivní, neradikálový peroxid vodíku a kyslík, tak katalyzuje jak antioxidační, tak 

prooxidativní reakci (McCord and Fridovich, 1969). 

SOD + 2 O· ̄2 + 2H+ →  SOD + H2O2 + O2 

Na antioxidační ochraně varlat se podílejí tři typy tohoto enzymu. Cytozolická 

Cu/ZnSOD fungující ve všech typech eukaryotních buněk, mitochondriální      

MnSOD a extracelulární typ Cu/ZnSOD (SODEX) lišící se od cytozolické molekulární 

hmotností a složením aminokyselin (Marklund et al., 1982).  

Při experimentálním měření celkové aktivity všech superoxid dismutáz 

zastoupených v buněčných typech varlat potkana, byla prokázána rozdílná míra 

exprese mezi somatickými testikulárními buňkami a buňkami germinálními. Nejnižší 

aktivitu vykazovaly Sertoliho, intersticiální a peritubulární buňky. Naopak aktivita 

pachytenních spermatocytů, kulatých spermatid a spermií byla o 38-56 % vyšší, 
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přičemž hodnoty klesají s vyšší mírou maturace spermií (Bauché et al., 1994). 

Důvodem je redukce cytoplazmy, čímž spermie ztrácí svou antioxidační kapacitu. 

Signifikantní pokles aktivity SODs spermií potkana v souvislosti s jejich stářím 

byl naměřen u spermií caudy epididymis, oproti spermiím caput epididymis. Velkou 

roli zde hrál i věk jedince. Starší zvířata měli nižší obranné antioxidační schopnosti 

(Weir and Robaire, 2007). 

Důležitost funkce tohoto enzymu dokládá výzkum prováděný na pacientech 

s oligoasthenozoospermií, jejichž spermie mají redukovanou motilitu a počet, a kteří 

vykazovali signifikantně nižší aktivitu SOD než pacienti s normálními spermiemi 

(Murawski et al., 2007) 

 

6.1.2. Glutathion peroxidáza 

 

Glutathion peroxidáza (GPX) označuje název skupiny enzymů s peroxidázovou 

aktivitou (GPX 1-8). Stejně jako kataláza redukují peroxid vodíku na vodu oxidací 

glutathionu 

H2O2 + 2GSH → GSSG + 2H2O 

nebo katalyzují redukci hydroperoxidů lipidů na alkoholy 

LOOH + 2GSH → GSSG + H2O + LOH 

Ve spermiích, epiteliálních buňkách nadvarlat a seminální tekutině byla 

potvrzena aktivita jednotlivých GPX enzymů, konkrétně GPX1, 3, 4, a 5, a to u druhů 

od myši po člověka. GPX 1,3 a 4 jsou selen-dependentní, běžně zastoupené v buňkách 

organizmu, plazmě, detoxikující H2O2 v buňkách (GPX1) nebo hydroperoxidy lipidů 

v membránách (GPX 4). Ve spermiích fungují jako antilipoperoxidační ochrana 

(Drevet, 2006). 

GPX5 je známá jako epididymální sekreční GPX , je řízena androgeny, není selen-

dependentní a je esenciální pro maturaci. Při průchodu spermií přes epididymis je 

GPX5 asociována s membránou spermie a ochraňuje ji před poškozením peroxidy 

(Vernet et al., 1996). 

 

6.1.3. Kataláza 

 

Kataláza (CAT) katalyzuje přímý rozklad peroxidu vodíku na vodu a kyslík, a patří 

do triády antioxidačních enzymů SOD/GPX/CAT.  
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2 H2O2 → 2H2O + O2 

Svoji aktivitu ovšem zahajuje až při koncentracích peroxidu vodíku vyšších než 

10-6M (Cohen and Hochstein, 1963). Takové koncentrace jsou dosahovány pouze při 

oxidačním vzplanutí nebo při nadměrné expresi SOD. Za normálních podmínek je 

exprese velmi nízká a její funkci tudíž vykonává GPX. 

Přítomnost katalázy byla prokázána ve spermiích a seminální plazmě člověka 

(Jeulin et al., 1989). U potkana je tento enzym situován ve všech částech epididymis 

a spermiích (Zini and Schlegel, 1997; Tramer et al., 1998). V  býčích (Bilodeau et al., 

2000) a maturovaných myších spermiích chybí, ale u myši byla detekována mRNA 

katalázy při spermatogenezi (Gu and Hecht, 1996). Jednoznačně však kataláza 

nepatří v nadvarleti mezi hlavní enzymy kontrolující oxidativní stres. 

 

6.2. Složky neenzymatické povahy 

 

Neenzymatické antioxidanty jsou syntetické nebo přírodní povahy, a jsou 

přijímány potravou. Existuje řada nízkomolekulárních antioxidantů obsažených 

v samčím reprodukčním traktu. Těžko definovat nejvíce efektivní a nejvíce 

zastoupené, protože se jejich složení liší a mění v závislosti na druhu, stavu, stravě 

a věku organizmu. Uvedené příklady reprezentují  nejčastěji zkoumané a publikované 

antioxidanty. 

 

6.2.1. Zinek 

 

Zinek je složkou antioxidační ochrany varlat důležitý pro spermatogenezi. Je zde 

schopen redukovat míru oxidativního poškození po expozici těžkými kovy, například 

olovem (Batra et al., 1998). Zřejmě zde i zmírňuje důsledky lipoperoxidace díky 

schopnosti kompetovat o vazebná místa s přechodnými kovy, jako je železo a měď, 

a tím snižovat přenos elektronů. Důkazem toho je nárůst peroxidace lipidů 

a pokles antioxidační kapacity varlat u potkanů krmených potravou s deficitem zinku 

(Nair et al., 2005). Zinek je také kofaktorem antioxidačního enzymu superoxid 

dismutázy (SOD). 
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6.2.2. Vitamíny E a C 

 

Tyto dva vitamíny jsou nízkomolekulární antioxidanty získávané potravou.  

Vitamín E (α-tokoferol) je považován za primární komponentu antioxidační 

výbavy membrán, je jejich důležitou difúzibilní složkou a slouží zde jako ochrana 

proti ROS a peroxidaci lipidů. Podstatou antioxidační funkce vitamínu E je reakce 

s lipidickými radikály tvořenými při lipoperoxidační řetězové reakci za vzniku 

oxidovaných α-tokoferoxylových radikálů. Tyto radikály jsou pak redukovány jinými 

antioxidanty, jako je právě vitamín C. Tímto mechanizmem vitamín E eliminuje 

meziprodukty tvorby volných radikálů a brání řetězovému vzniku dalších (Wang and 

Quinn, 1999). Dle výzkumu je vitamín E hlavní činitel narušující radikálovou 

řetězovou reakci ve spermiích skotu (Bansal and Bilaspuri, 2009). Je obsažen 

v seminální tekutině, vysoce je zastoupen v Sertoliho buňkách varlat a je důležitý pro 

správné fungování spermatogeneze (Yoganathan et al., 1989). 

Vitamín C (kyselina askorbová) udržuje vitamín E v aktivním, tedy redukovaném 

stavu. Redukci askorbátu a jeho funkci naopak udržuje enzym glutathion-

dependentní dehydroaskorbát-reduktáza. Experimentálně byla prokázána role 

vitamínu C u seminální tekutiny v prevenci vzniku oxidovaného 8-hydroxy-2´-

deoxyguanozinu v DNA spermií člověka (Fraga et al., 1991). 

Nedostatečný příjem vitamínu E a C vede k narušení spermatogeneze a života-

schopnosti spermií. Ve studiích byly prokázány pozitivní účinky orálního podávání 

vitamínu E a C na kvalitu spermatu, motilitu, míru lipoperoxidace a na funkci 

enzymů seminální tekutiny, konkrétně u králíka (Yousef et al., 2003), potkana (Ogli 

et al., 2009) a člověka (Eskenazi, et al., 2005). 

 

6.2.3. Glutathion 

 

Glutathion (GSH) je thiolový tripeptid (γ-glutamylcysteinylglycin), zásadní složka 

savčích buněk udržující intracelulární redoxní stav s důležitou rolí v detoxifikaci. 

Existuje ve dvou formách: oxidované (GSSG), kdy jsou dvě molekuly glutathionu 

spojeny přes disulfidický můstek cysteinů, a redukované (GSH).  

Protektivní role glutationu je udržována glutathion reduktázou, která jako donor 

elektronů pro redukci oxidovaného GSSG využívá redukovaný nikotinamid adenin 

dinukleotid fosfát (NADPH).  

2GSH + H2O2 → GSSG + H2O (glutathion peroxidáza) 
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GSSG + NADPH + H+ → 2GSH + NADP+ (glutathion reduktáza) 

Glutathion je hlavní neenzymatický antioxidant v savčím ejakulátu. Zastoupení 

ve spermiích a seminální tekutině se však druhově liší. Například myší spermie 

vykazují vysoké hodnoty (Grosshans and Calvin, 1985), naopak králičí nebo kančí 

minimální (Li, 1975). U kance jsou naopak vysoké koncentrace GSH v seminální 

tekutině (Strzezek et al., 1999). V lidských spermiích je obsah shodný s obsahem 

v seminální tekutině (Ochsendorf et al., 1998). Koncentrace GSH se mění i v průběhu 

maturace, postupně klesá, u skotu je to o 75 %, přesto zde představuje hlavní 

antioxidant (Agarwal and Vanha-Perttula, 1988).  

Redukcí GHS je iniciována dekondenzace chromatinu spermie v maturovaném 

vajíčku, což je esenciální proces pro tvorbu samčího pronukleu po oplození (Yoshida 

et al., 1993; Sutovsky and Schatten, 1997). 

 

6.2.4. Melatonin 

 

Melatonin (N-acetyl-5-methoxytryptamin) je neurohormon produkovaný 

šišinkou (epifýza) v závislosti na cirkadiánních rytmech.  Zvýšení hladiny nastává 

s úbytkem slunečního světla a nástupem tmy. Tento hormon řídí cykly bdění 

a spánku a u zvířat rozmnožujících se sezóně reguluje reprodukci (Arendt, 1998).  

Jako antioxidační agens byl melatonin poprvé popsán v roce 1993 s objevem 

schopnosti interagovat s hydroxylovými radikály (Tan et al., 1993). Následně byla 

popsána řada dalších radikálů, které ho oxidují (Zang et al., 1998; Tan et al., 2002).  

Melatonin je přítomen ve varlatech, kam se dostává z krevního řečiště. 

Experimentálně byla prokázána schopnost melatoninu redukovat oxidativní stres 

varlat po indukci varikokély u potkana (Semercioz et al., 2003). Nízká hladina 

melatoninu byla prokázána u neplodných mužů, jejichž spermie vykazovaly 

nedostatečnou motilitu, leukocytospermii a varikokélu (Awad et al., 2006). 

 

6.2.5.  Koenzym Q10 

 

Produkce ATP spermie probíhá v membráně mitochondrií ve střední části bičíku. 

Součástí řetězce oxidativní fosforylace je i koenzym Q10 (CoQ10, ubichinon) 

transportující zde protony i elektrony. V redukované podobě (ubichinol) funguje jako 

antioxidant předcházející lipoperoxidaci membrán a je obsažen i v seminální 

tekutině.  Jeho hodnoty v seminální plasmě pozitivně korelují s počtem a motilitou 
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spermií (Mancini, et al., 1994) a předpokládá se, že zde inhibuje formování 

hydroperoxidů (Alleva, et al., 1997). 

Bylo prokázáno, že u pacientů s nízkou hladinou CoQ10 v seminální plazmě 

a s nízkou pohyblivostí spermií, vedla léčba exogenním CoQ10 k signifikantnímu 

zlepšení obou parametrů (Balercia et al., 2009). 

 

 

7. Vliv ROS na spermie 
 

Různé studie prokázaly důležitost redoxního systému ve fyziologických 

i patologických koncentracích při regulaci funkce spermií. 

Fyziologické dávky ROS produkované spermiemi v průběhu maturace, kapacitace, 

hyperaktivace a akrozomální reakce mají esenciální podstatu pro signalizaci 

a správný průběh těchto dějů. Pokud ovšem koncentrace ROS z nějakého důvodu 

převýší limitní fyziologickou koncentraci, dochází k oxidativnímu poškození. 

Nadměrná generace ROS patří mezi časté příčiny idiopatické infertility samců 

(Pasqualotto, 2008). 

 Oxidativní stres může působit kdekoliv v průběhu složitého procesu vzniku, utváření 

a maturování spermií. Znamená to, že ovlivňuje fyziologii, morfologii a vůbec 

životaschopnost spermie po celou dobu, která je pro následnou biologickou roli 

spermie při oplození klíčová.     

Primárně je poškozena plazmatická membrána, sníží se motilita spermie a schopnost 

fúzovat s vajíčkem. Následně dochází k ovlivnění intracelulárních organel – jádra 

a mitochondrií. Oxidace DNA probíhá na úrovni bází i skeletu, poškození je dědičné. 

V mitochondrii je narušen elektron-transportní řetězec, generace ATP a mtDNA. 

 

7.1. Integrita jaderné DNA 

 

Chromatin maturované, zralé spermie se kompozicí a strukturou značně liší 

od chromatinu somatických buněk. Chromatin má velmi kompaktní, krystalový tvar. 

Tato stabilní kondenzovaná struktura je udržována nukleoproteiny protaminy 1 a 2, 

které v průběhu finální fáze spermiogeneze nahrazují část histonů. Protaminy a jejich 

zastoupení se druhově liší, přičemž histony jsou u různých druhů také zachovány 

v různém poměru, ale jsou upraveny, např. u člověka zůstává 15 % modifikovaných 

histonů H2A, H2B, H3 a H4 (Gatewood et al., 1990). Zastoupení protaminů 1 a 2 
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se liší i v rámci spermií jednoho ejakulátu a koreluje s životaschopností a mírou DNA 

poškození spermie (Aoki et al., 2006). 

Protaminy se váží k DNA svými argininovými zbytky a cysteinové se účastní 

tvorby disulfidických vazeb, které kondenzují strukturu DNA. K chromatinu se navíc 

váže enzym fosfolipidhydroperoxidová glutathion peroxidáza (PHGPx), která oxiduje 

thiolové skupiny glutathionu a protaminů. PHGPx tedy indukuje propojování 

protaminů přes thiolové skupiny cysteinů a tvorbu disulfidických můstků. Pro průběh 

jsou potřebné fyziologické dávky ROS, fungující jako akceptoři elektronů. Jimi může 

být peroxid vodíku, hydroperoxid mastné kyseliny či fosfolipidhydroperoxid (Godeas 

et al., 1997). PHGPx tudíž oxidací thiolů zároveň poskytuje DNA částečně i ochranu 

před oxidativním poškozením. 

Správný průběh protaminace, úspěšné vytvoření disulfidických vazeb 

a remodelace chromatinu jsou tedy esenciální pro stabilizaci nukleární DNA. Pokud 

je průběh narušen defekty různého charakteru, je narušena i struktura a DNA 

vykazuje poškození (Sakkas et al., 1998). Druhou příčinou poškození DNA, spojenou 

s první, je působení nadměrného množství ROS. Pokud je kompaktnost jádra 

nedostatečná, ROS mají k vláknům DNA usnadněný přístup. 

ROS nejprve narušují strukturu plazmatické membrány, kde dochází k tvorbě 

peroxidů, které jsou odštěpeny fosfolipázou A2 a následně atakují jadernou DNA. 

Báze a fosfodiesterová kostra deoxyribonukleové kyseliny jsou dobrými cíli pro 

oxidaci. Stupeň oxidace DNA odráží množství detekovatelného vedlejšího produktu, 

oxidovaného deoxyguanozinu, 8-hydroxy-2-deoxyguanozin (8-OHdG), který slouží 

jako klíčový marker oxidace (Helbock et al., 1998). Tvorba 8–OHdG silně koreluje 

 i s množstvím zlomů vláken a fragmentací DNA spermie (De Iuliis et al., 2009). 

Navíc oxidace guaninu inhibuje metylaci sousedních cytosinů, což vede 

k nedostatečné metylaci DNA a narušení epigenetického procesu kontrolujícího 

genovou expresi a imprinting paternálního genomu. Důsledkem je pak snížení 

stability a nárůst fragmentace DNA spermie, snížená schopnost oplození 

a preimplantační ztráty plodu (Kelly et al., 2003; Tunc and Tremellen, 2009). 

Ochranu před oxidativním poškozením nesené genetické informace poskytuje 

spermiím právě kompaktní kondenzovaná struktura DNA. Druhou možností obrany 

je antioxidační systém vlastní, buněk varlat a seminální plazmy (Tramer et al., 1998; 

Strzezek et al., 1999).  
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7.1.1. DNA fragmentace 

 

Vysoké hladiny ROS způsobující nárůst frekvence jednovláknových 

a dvouvláknových zlomů DNA jsou spojeny s infertilitou samců. Stupeň poškození 

DNA fragmentací odráží špatnou kvalitu semene, související zejména s omezenou 

schopností oplodnit vajíčko, nízkou vitalitou a malým počtem spermií (Sun et al., 

1997). Experimentálně byla prokázána indukce fragmentace DNA spermie člověka in 

vitro působením zvyšujících se dávek H2O2 (Aitken et al., 1998). 

Pokud defektní spermie nejsou zlikvidovány apoptózou, jsou schopné 

kapacitovat, a nesou fragmentovanou jadernou DNA v různém stupni poškození, stále 

můžou vajíčko oplodnit, ať již přirozenou cestou nebo asistovanou reprodukcí (Sun et 

al., 1997; Twigg et al., 1998).  

 

  

Obr. 4 Ilustrace výsledků Single Cell Gel Electrophoresis (SCGE) – „kometový test“ na DNA 

fragmentaci. A. kontrolní spermie, v níž DNA migruje jako celek. B. změna způsobu migrace DNA po 

indukci oxidativního poškození působením H2O2, vytvoření „kometové“ struktury charakterizující 

DNA fragmentaci (Aitken et al., 1998). 

 

 

7.1.2. Dědičnost 

 

Defekty uložené v genetické informaci spermie jsou dědičné. Následky se pak 

projevují na zdraví a prospívání potomků. Příkladem může být výzkum působení 

kouření otce na zdraví potomků. U potomků těžkých kuřáků se v dětství rozvinula 

rakovina čtyřikrát až pětkrát častěji než u potomků nekuřáků (Ji et al., 1997). 

U mužů se špatnou kvalitou semene se přistupuje k metodám asistované 

reprodukce, jako je např. intracytoplazmatická injekce spermií (ICSI). 

Za fyziologických podmínek oplození má spermie s defekty jen malou šanci 
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v konkurenci uspět. Při užití ICSI riziko přenosu fragmentované DNA do genomu 

potomka značně stoupá (Twigg et al., 1998). 

 

7.2. mtDNA a respirační řetězec 

 

Mitochondrie představují energetické centrum všech buněk. U spermie jsou 

lokalizovány v střední části bičíku, v místě maximální potřeby energie. Jejich genom 

je cirkulární, složený z lehkého a těžkého řetězce a nese 37 genů kódujících mimo jiné 

třináct esenciálních složek oxidativní fosforylace  generující adenozin-trifosfát (ATP). 

Mitochondrie jsou schopné generovat ROS, a to především komplexy I (NADH 

dehydrogenáza) a III (cytochrom b-c1) únikem elektronů z elektron-transportního 

řetězce (Koppers et al., 2008). Produkované ROS pak poškozují genom mitochondrie, 

který je například u člověka a myší mnohem více citlivý vůči oxidaci, než genom 

jaderný (Bennetts and Aitken, 2005).  

mtDNA je přechodně uložena na matrixové straně vnitřní mitochondriální 

membrány, čímž se zvyšuje riziko oxidace. Působením ROS pak dochází k rozsáhlým 

delecím a zlomům v mtDNA. Nejvýznamnější pro mužskou fertilitu jsou delece 4977 

bp, 7345 bp a 7599 bp, které jsou asociovány se sníženou motilitou a fertilitou 

spermie (Kao et al., 1998). Genovou expresí narušené mtDNA vznikají nefunkční 

proteiny OXPHOS, je generováno méně ATP a víc ROS, a výsledkem jsou další 

defekty mtDNA a postupná ztráta motility spermie (Folgerø et al., 1993). 

ROS navíc snižují mitochondriální membránový potenciál, tím že narušují vnější 

a vnitřní membrány, aktivaci apoptózy (Wang et al., 2003). 

 

7.3. Apoptóza spermií 

 

Apoptóza je charakterizována jako programovaná buněčná smrt, založená na sérií 

indukovaných morfologických a biochemických změn v buňce vedoucí k její smrti 

(Kerr et al., 1972). Fyziologicky představuje klíčový regulační mechanizmus 

spermatogeneze. Eliminuje množství germinálních buněk, a tím udržuje omezenou 

schopnost Sertoliho buněk vyživovat jich určité množství (Rodriguez et al., 1997). 

Oxidativní stres je jedním z činitelů spouštějících programovanou degradaci 

maturovaných spermií. ROS indukovaná apoptóza, spermií uložených v epididymis 

či ejakulovaných, je asociována s narušením membrán mitochondrií ve střední části 

bičíku a uvolněním cytochromu c. Ten aktivuje kaspázy a tím se zahajuje signální 
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dráha vedoucí k apoptóze (Wang et al., 2003). Naměřené hodnoty kaspáz 3 a 9 

v ejakulovaných spermiích neplodných mužů jsou vyšší než u normálních jedinců  

a tyto hodnoty korelují i s množstvím seminálního ROS (Gandini et al., 2000) 

 

7.4. Peroxidace membrány 

 

Objev negativního působení ROS na spermie byl učiněn právě v souvislosti 

s peroxidací membrán spermie (Jones and Mann, 1976; Alvarez et al., 1987). Vysoký 

obsah polynenasycených mastných kyselin činí z plazmatické membrány spermií 

prvotní cíl působení ROS. Jsou k účinkům oxidace citlivější než somatické buňky. 

Peroxidace je proces autokatalytický, propagující vlastními mechanizmy.  

 V prvním kroku, iniciaci, reaguje iniciační kyslíkový radikál s H+ z řetězce mastné 

kyseliny a vzniká voda a radikál mastné kyseliny, který je nestabilní. Velmi účinný,  

a tudíž i nebezpečný iniciátor je OH. radikál generovaný buď Haber-Weissovou reakcí 

O· ̄2 s H2O2 nebo reakcí Fentonovou z H2O2, přičemž obě reakce probíhají 

v přítomnosti přechodných kovů, zejména iontů železa, obsažených v seminální 

plazmě. V další reakci, propagační, reaguje radikál mastné kyseliny s molekulou 

kyslíku za vzniku také nestabilního, hydroperoxylu mastné kyseliny, který reaguje 

s jinými mastnými kyselinami za vzniku dalších radikálů mastných kyselin 

a lipidického hydroperoxidu. Takto se reakce řetězově šíří dál, reakce radikálu vyvolá 

vždy vznik radikálu nového. K terminaci dochází při reakci radikálů mezi sebou, 

což nastává za podmínek, kdy je jejich koncentrace vysoká (Aitken et al., 1993a). 

Účinným antiperoxidačním činidlem přispívajícím k terminaci řetězové reakce je 

membránový antioxidant, vitamín E. 

K hodnocení stupně peroxidace plazmatické membrány se užívá monitorování 

koncentrace jednoho z vedlejších produktů peroxidace, např. malondialdehydu 

(MDA), ve vzorku pomocí kyseliny thiobarbiturové (TBA) (Barber and Bernheim, 

1967). Míra peroxidativního poškození koreluje s koncentrací MDA. Tato technika má 

ovšem limitované použití pouze u déle inkubovaných vzorků, kde je peroxidace již 

detekovatelná a můžeme pozorovat defekty spermií (Aitken et al., 1989). 

Důsledkem tvorby peroxidů je ztráta fluidity a flexibility membrány. Redukuje 

se počet pohyblivých spermií, mění se charakter a snižuje se progresivita pohybu 

(Aitken et al., 1993b). Výsledkem je snížená fertilita či infertilita samce.  
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Spontánní lipoperoxidace membrány spermií v důsledku produkce ROS, byla 

prokázána v epididymis řady druhů, např. člověka (Alvarez et al., 1987), králíka 

a myši (Alvarez and Storey, 1985), přičemž existuje lineární závislost produkce MDA 

v čase, během níž spermie progresivně ztrácí motilitu.  

Peroxidace má roli i v interakci  spermie a zona pellucida a následné fúzi spermie 

s oolemou vajíčka (viz. kapitola 8). 

 

7.5. Aktivace spermií, akrozomální reakce 

 

Objev ROS jako signálních transdukčních elementů prolomil paradigma tvrdící 

pouze negativní působení těchto vedlejších metabolických produktů na buňku. Pro 

aktivaci spermie, tedy pro kapacitaci a hyperaktivaci, a akrozomální reakci jsou 

fyziologické dávky ROS nezbytné. 

Kapacitace je pojem označující soubor komplexních procesů probíhajících 

po ejakulaci a dokončujících přípravy spermie k oplození. Dochází ke změnám 

ve složení membránových proteinů a fosfolipidů, a nastartování signálních kaskád. 

In vivo probíhá v samičím pohlavním traktu, je řízena teplotou a časem. Umožňuje 

spermii vázat se k zona pellucida vajíčka a iniciovat akrozomální reakci.  

Kapacitující spermie generují nízké dávky O· ̄2, H2O2 a NO. fungující jako druzí 

poslové a regulující následné signální procesy. Nárůst koncentrace cyklického 

adenozinmonofosfátu (cAMP) stimulací adenylylcykláz je první intracelulární proces 

kapacitace závislý na ROS, a také na influxu Ca2+ stimulovaného progesteronem 

do spermií. cAMP aktivuje proteinkinázu A (PKA), která fosforyluje proteiny podél 

bičíku. Následné fosforylace dalších komponent signálních kaskád vedou k tyrozinové 

fosforylaci nezbytné pro dosažení kapacitovaného stavu (Leclerc et al., 1997). 

K hyperaktivaci dochází asynchronně, ne u všech spermií naráz, a pro regulaci je 

potřeba O· ̄2 (De Lamirande and Gagnon, 1993). Je to způsob pohybu spermií 

charakterizovaný jako neprogresivní, nelineární, energický, s velkou amplitudou 

a asymetrickými pohyby bičíku (Katz and Yanagimachi, 1980). Spermii slouží 

k uvolnění z rezervoáru spermií připojeného k epitelu vejcovodu, k efektivnímu 

pohybu v sekretu vejcovodu a průniku zona pellucida.  

Aktivované spermie, které se dostanou do blízkosti zona pellucida, se váží na ZP 

proteiny. Vazba stimuluje otevření Ca2+kanálů spermie a zvýšení intracelulární 
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hladiny Ca2+ . Nárůst koncentrace vápníku společně s nízkými koncentracemi H2O2 

vede k indukci akrozomální reakce, splynutí membrán akrozómu a plazmatické 

membrány, a vylití obsahu akrozómu (O´Flaherty et al., 1999). Proces je nevratný 

a doprovází jej řada změn jako je eflux cholesterolu z membrány, zvýšení koncentrace 

cAMP, nárůst pH, polymerizace aktinu a aktivace tyrozin-fosforylačních kaskád.  

 

 

8. Role ROS v oplození 

 

Oplození je komplexní proces zahrnující interakci řady molekul spermie 

a vajíčka, in vivo lokalizovaný ve vejcovodech. Ovulované savčí vajíčko je ohraničeno 

vrstvou kumulárních buněk a zona pellucida. Kapacitovaná spermie, která projde 

těmito vrstvami první, interaguje s plazmatickou membránou vajíčka, fúzuje s ní 

a následně dochází ke splynutí prvojader. ROS mají v oplození fyziologickou funkci 

svým působením na membrány a indukci akrozomální reakce. V experimentu, kde byl 

oxidativní stres endogenně indukován pomocí NADPH, bylo prokázáno, že poměrně 

vysoké dávky ROS, které již jinak způsobují DNA fragmentaci spermií, positivně 

působí na fúzi na membrán vajíčka a spermie, a dokonce mírně zvyšují její 

pravděpodobnost. Pouze nejvyšší dávky ROS, které znamenaly již těžké defekty pro 

strukturu DNA, snížily četnost fúzí membrán (Aitken et al., 1998). Navíc bylo 

prokázáno, že částečná lipoperoxidace plazmatické membrány spermie zvyšuje 

schopnost vázat se k homologní či heterologní zona pellucida (Aitken et al., 1989). 

Savčí oocyt je schopen opravovat různá DNA poškození (Genescà et al., 1992). 

Oprava paternální DNA po oplození probíhá v G1 fázi prvního buněčného cyklu 

zygoty a je esenciální pro její další vývoj. Vajíčko obsahuje více RNA transkriptů 

a genů pro opravu DNA poškození než pozdní preimplantační stádium (Zeng et al., 

2004). Předpokládá se, že vajíčko pod tímto evolučním tlakem, tj. skladovat 

transkripty genů a proteiny DNA reparačního systému, zajišťuje genomovou integritu 

DNA oplodňující spermie a své. Důležitost těchto mechanismů pro správný vývoj 

potomka byla prokázána experimenty, kde byly použity inhibitory reparačního 

systému (Genescà et al., 1992).  
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9.  Závěr 
 

Produkce ROS v reprodukčním systému samců je součástí fyziologických procesů, 

avšak nerovnováha mezi generováním a odstraňováním ROS vede k poškozování 

spermií a je jednou z příčin neplodnosti. 

Kontrolovaná produkce ROS spermiemi hraje důležitou funkci ve fyziologických 

procesech zahrnujících kapacitaci, hyperaktivaci a akrozomální reakci, a ovlivněním 

fluidity membrány usnadňují fúzi spermie s vajíčkem. ROS zde fungují jako molekuly 

signálních kaskád a připravují tak spermie pro úspěšné oplození vajíčka. Fyziologické 

dávky ROS jsou pro ně tudíž esenciální.  

Na druhou stranu, ROS mají v rozmnožování řadu škodlivých efektů, které 

převyšují pozitivní úlohu tehdy, když je jejich koncentrace nad kontrolovatelnou 

mezí. Takový stav nastává při nadměrném generování ROS nebo naopak při 

nedostatečném ochranném antioxidačním systému seminální tekutiny. Případy, kdy 

se produkce vymkne kontrole, jsou zejména při infekčních onemocněních, po expozici 

těžkým kovům a radiaci, či vlivem kouření. Jedním z primárních cílů oxidace je pak 

plazmatická membrána bohatá na polynenasycené mastné kyseliny, které jsou-li 

peroxidovány, nejen že snižují schopnost motility spermie, ale narušením struktury 

se otevírá cesta pro oxidaci vnitřních organel spermie. Oxidací membrán 

mitochondrií je narušena generace ATP, enzymy oxidativní fosforylace propouštějí 

více elektronů a uvolněním cytochromu c je aktivována apoptóza spermie. Působení 

ROS na genetickou informaci uloženou v jádře se pak odráží ve velké četnosti 

jednovláknových i dvouvláknových zlomů, v oxidaci bází a nedostatečné metylaci 

DNA. Spermie s poškozenou DNA přesto může oplodnit vajíčko a přenést defekt 

do genetické informace potomka. Naštěstí DNA reparační mechanismus vajíčka je 

schopen velkou část defektů opravit a snižovat tak rizika vzniku genetických poruch 

u potomků. 

Zralá, maturovaná spermie uložená v epididymis má jen malou antioxidační 

kapacitu. Tu obstarávají rozličné molekuly enzymatické i neenzymatické povahy 

koncentrované v seminální tekutině, a pomáhají tak eliminovat ROS a omezovat 

pravděpodobnost vzniku oxidativního poškození. 

S přibývajícími experimentálními výsledky získávanými výzkumem prováděným 

na spermiích různých savčích modelů in vivo a in vitro, se podařilo zejména 

v posledních 30 letech objasnit komplexní působení ROS na spermie. Oxidativní stres 



36 
 

vyvolaný nadměrným množstvím ROS v samčím reprodukčním traktu byl 

diagnostikován jako jedna z příčin idiopatické infertility u samců a jako vedlejší 

důsledek působení řady exogenních i endogenních faktorů. Zároveň byla objevena 

i jeho role v signalizaci a řízení fyziologických procesů. 
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