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Autorka vypracovala svou disertační práci pod vedením RNDr. Kateřiny Hortové Ph.D., na 

Přírodovědecké fakultě University Karlovy na katedře buněčné biologie a na katedře 

zoologie.  

Molekulární mechanizmy oplození savců zahrnující interakce spermie-vajíčko a intracelulární 

i extracelulární změny probíhající v obou gametách jsou stále předmětem studia. Aby 

k oplození došlo, prochází spermie v samičím oviduktu řadou biochemických změn a 

funkčních modifikací jakým jsou např. kapacitace, vazba spermie k zona pellucida (ZP) 

vajíčka, akrozomální reakce (AR), průchod spermie přes ZP, fúze spermie s oolemou vajíčka 

atd. 

 

Práce je sestavena v souladu ze zákonem formou souboru publikovaných prací disertantky 

doprovázeného úvodem, kde autorka popisuje biologii a biochemii samčích gamet; signální 

dráhy vedoucí k tyrozinové fosforylaci a kapacitaci spermie; molekulární mechanizmus 

indukované i spontánní akrozomální reakce; cytoskeletální funkce a organizace spermie; 

estrogeny a estrogenní receptory; molekulární mechanizmy interakce spermie-vajíčko, kde 

také podrobně popisuje současné znalosti o fúzním proteinu spermie Izumo a fúzních 

proteinech vajíčka CD9 a CD81. Literární přehled je doprovázen obrázky, schematy, 226ti 

citacemi a poskytuje současný a ucelený pohled na danou problematiku.  

 

Cíle práce, kterých je zde uvedeno čtrnáct se dají shrnout do tří tematických okruhů.  

1. Porovnat uspořádání cytoskeletu v hlavičce spermie člověka, potkana, křečka a veverky 

před a po AR. 

2. Zjistit, zda na myších spermiích z cauda epididymis je přítomný specifický estrogenní 

receptor β (ERβ) a zda zvýšené koncentrace vybraných estrogenů mají vliv na kapacitaci a 

AR myších spermií a zda mohou ovlivnit mechanizmy vedoucí ke schopnosti spermií 

oplodnit vajíčko. Zjistit zda výsledky in vitro pokusů korelují s in vivo účinkem estrogenů na 

reprodukční schopnost myší a míru proteinové tyrozinové fosforylace (TyrP) u spermií i na 

změny v Tff1 genové expresi (8 dílčích cílů). 

3. Souhrnným cílem (5 dílčích cílů) bylo zjistit, zda k relokalizaci fúzního proteinu Izumo 

dochází během fyziologické spontánní AR u myší, či zda k této relokalizaci dochází během 

indukované AR, u které byla dosud detekovaná.  

 

Experimentální část práce, uvedená v autoreferátu je provedena adekvátními metodami. 

Výběr metod odpovídá studovanému problému a praktické zvládnutí svědčí o dobrých 

experimentálních schopnostech autorky.  

 

V souladu s cíli přinesla disertace tyto poznatky: 

Vytčené cíle byly jednoznačně splněny a získané výsledky uvedené v jednotlivých 

publikacích jsou v disertaci rozebírány a diskutovány. V závěru jsou shrnuty všechny 

dosažené výsledky čtyř publikací a souhrnně diskutovány. 

1. Lokalizace aktinového cytoskeletu nevykazovala výrazné rozdíly mezi spermiemi lidskými, 

potkana, křečka a veverky. Před AR byl detekován nejsilnější signál v oblasti akrozómu, po 

AR naopak dochází ke zvýšení množství aktinu v oblasti ekvatoriálního segmentu. Z výsledků 

vyplývá, že cytoskeletální proteiny jsou důležité pro průběh AR, při přípravě spermie na 

oplození, a ne pouze pro udržování specifické morfologie hlavičky (Reproduction 2005). 



2. ERβ (Mr ~ 64 kDa) byl poprvé detekován v apikální oblasti hlavičky myších spermií. 

Estrogeny vnějšího prostředí mohou interferovat s funkcí endogenních hormonů a mohou 

iniciovat interakce se specifickými receptory a tím i předčasně ovlivňovat signální dráhy 

vedoucí ke kapacitaci a AR spermií. Během in vitro i in vivo ovlivnění spermií estrogeny, 

byla detekována zvýšená míra TyrP, která u in vitro pokusů vede ke snížení počtu spermií, 

které prochází AR indukovanou kalcium ionoforem (CaI). Studium estrogenů ukázalo, že 

stimulují kapacitaci epididymálních spermií (pokusy in vivo i in vitro). S mírou TyrP 

korelovaly také intracelulární koncentrace vápenatých iontů, hladina 17β-estradiolu v séru a 

exprese na estrogenu závislém genu Tff1 in vivo (Reproduction 2012, 2013). 

 

3. V průběhu procesu kapacitace spermií dochází k postupné relokalizaci proteinu Izumo 

z akrozomální membrány přes ekvatoriální segment směrem k postakrozomální části hlavičky 

spermie. Nebyl pozorován výrazný rozdíl mezi relokalizací Izumo během spontánní AR a AR 

indukované pomocí CaI a spermie měly stejný fertilizační potenciál (Plos ONE 2013). 

 

K disertaci mám minimum připomínek a dotazů: 

Formální připomínky: 

Obsah 1.1.2. rekce x reakce; 1.3. Estrogeny a estrogenní receptory; str. 8 v samčím x samičím 

oviduktu; ovikuktální x oviduktální ; str. 12 nadpis 1.1.2. rekce x reakce; str.18 citace Fraser 

197 x 1997; str. 23 samčí x samičí; str.28 Iumo x Izumo. 

Dotazy: 

1. Můžete nám popsat na jakých dějích je závislá, jakým mechanizmem probíhá, relokalizace 

fúzogenního proteinu Izumo? 

 

2. Jaký je dnešní pohled na dříve uznávanou primární a sekundární interakci mezi spermií a 

vajíčkem ? 

 

Výsledky dosažené RNDr. Natašou Šebkovou představují hodnotný vědecký přínos, který má 

význam nejen pro rozvoj výzkumu v oblasti reprodukční biologie, ale ukazuje, jak přítomnost 

estrogenů ve vnějším prostředí může negativně ovlivnit reprodukci vyšších savců, včetně 

člověka. 

 

Závěr: RNDr. Nataša Šebková prokázala schopnost tvůrčí vědecké práce, osvojila si hluboké 

teoretické i metodické znalosti, splnila vědecký úkol, jímž byla pověřena. Podkladem 

disertační práce jsou tři publikace v časopisech s IF, kde v jedné, publikované v Reproduction 

2012, je prvním autorem. Další publikace byla zaslána do PloS ONE.  

Doporučuji, aby disertační práce RNDr. Nataši Šebkové byla přijata k obhajobě a stala se 

základem k udělení vědecké hodnosti PhD.  

 

 

V Praze dne 17. června 2013 
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