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Abstrakt 
 

Narůstající neplodnost jako důsledek patologických změn spermií je 

aktuálním problémem současnosti. Jedním z potenciálních faktorů, které negativně 

ovlivňují samčí plodnost, mohou být mimo jiné rostoucí koncentrace fluoridů 

v životním prostředí. Ekotoxikologický efekt fluoridů může být navíc zesílen 

v přítomnosti hliníkových iontů, se kterými fluoridy vytváří fluoro-hlinité komplexy, 

které se chovají jako analogy fosfátových skupin. Tyto komplexy interferují s aktivitou 

G-proteinů a P-typem ATPáz, důležitými součástmi signálních drah během 

spermatogeneze a maturace spermií. 

Cílem této práce bylo sledovat vliv fluoridů na kapacitaci myších 

spermií in vitro a histologicky analyzovat vliv fluoridů na reprodukční orgány samců a 

míru spermatogeneze u myší. Fluoridy byly podávány v pitné vodě v koncentracích 0, 

1, 10 a 100 ppm a současně bylo sledováno jejich synergické působení s hliníkem, 

který byl podáván v množství 10 ppm. Hlavním markerem úspěšně probíhající 

kapacitace in vitro byla míra tyrozinové fosforylace v hlavičce spermií.  

Získané výsledky ukazují, že nadměrná zátěž organizmu danými ionty 

negativně ovlivňuje spermatogenezi i schopnost spermií kapacitovat in vitro. 

Multigenerační studie navíc prokázala, že s postupem generací se nejvíce škodlivými 

stávají nízké koncentrace fluoridů hliníku, které negativně ovlivňují reprodukční 

orgány samců i schopnost spermií projít tyrozinovou fosforylací. 

Závěrem lze shrnout, že fluoridy a fluoridy hliníku reprezentují 

potenciální faktor životního prostředí, který má negativní vliv na spermatogenezi a 

funkci spermií myší. Lze tudíž usuzovat, že tyto ionty mohou rovněž přispívat 

k narůstající neplodnosti lidské populace. 

 

Klíčová slova: spermie, kapacitace, fluoridy, hliník, tyrozinová fosforylace, 

spermatogeneze 

 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 
 

An increasing infertility due to pathological changes on sperm has 

become a serious issue. A rising concentration of fluorides in the environment could be 

a potentially negative factor affecting the male fertility. Eco-toxicological effect of 

fluorides can be enhanced in the present of aluminium ions by forming fluoro-metallic 

complexes, analogues of phosphate groups that interfere with the activity of G-proteins 

and P-type ATPases, which are part of several signalling pathways during sperm 

maturation.  

The aim of this thesis was monitoring the effect of fluorides on mouse 

sperm capacitation in vitro, analysis of the effect of fluorides on male reproductive 

organ and on the level of mouse spermatogenesis. Fluorides were administered to mice 

through table water at the concentrations of 0, 1, 10, 100 ppm and at the same time we 

monitored their synergic action with aluminium at 10 ppm dose. The level of tyrosine 

phosphorylation in the sperm head was the main marker for successful capacitation in 

vitro. 

The results show that an oversized load of ions, to which mice were 

exposed, affected negatively spermatogenesis and ability of sperm to capacitate in vitro. 

Besides that, a multigenerational study in mice demonstrated that even low 

concentrations of aluminium fluorides can have a negative effect on ongoing 

spermatogenesis and on ability of sperm undergo the tyrosine phosphorylation.  

Based on our results we can conclude that fluorides and aluminium 

fluorides represent a potential factor in the environment that negatively affects mouse 

spermatogenesis and sperm function. Therefore these ions could also contribute to the 

increasing level of human infertility.  

 

Keywords: sperm, capacitation, fluorides, aluminium, tyrosine phosphorylation, 

spermatogenesis 
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Seznam zkratek  

 
AC   adenylátcykláza 

AlFx   aluminium fluoride complexes 

AlF4
-   aluminium fluoride anion 

ATP   adenosintrifosfát 

ADP   adenosindifosfát 

ARF   ADP ribosylační faktor 

BPA   bisfenol A 

BSA   bovine serum albumin   

cAMP   cyklický adenosin monofosfát 

CD   cytoplazmatická kapénka 
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DAPI   4´,6-diamidino-2-phenylindole 

DDE   dichloro-difenyl-dichloroethylen  
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LH   luteinizační hormon 
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MAP   mitogen-activated protein 

NP   nonylfenol 

PBS   fyziologický roztok 
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PCB   polychlorované bifenyly 

PCD   primární ciliární dyskineze 

PI   propidium iodide 

PIP2   fosfatidylinositol-4,5-bisfosfát   

PKA   protein kináza A 

PKC   protein kináza C 
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PNA-lectin  peanut lectin 
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WHO   World Health Organization 
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1. Úvod (cíle práce) 
 

Narůstající neplodnost v lidské populaci je velkým problémem 

posledních let a předpokládá se, že v budoucnu bude tento problém stále významnější. 

V dnešní době má 15% všech párů v reprodukčním věku problémy v oblasti 

reprodukce, přičemž v 50% případů je příčina na straně muže (WHO, 1999). Snižování 

kvality životního prostředí spolu s působením různých látek na organizmus vede 

k prudkému poklesu kvality lidských spermií. Faktorů, které negativně ovlivňují kvalitu 

spermií, je velké množství. Patří mezi ně především fyzikální, chemické a biologické 

látky narušující biologické funkce, dále je to nezdravý životní styl (kouření, alkohol, 

stres aj.) a také faktory narušující genetický materiál buněk (viry, mutageny, radiace). 

Tato práce je především toxikologickou studií, která se snaží poukázat 

na změny ve spermatogenezi, funkci a morfologii spermií savců, které se odehrávají po 

vystavení organizmu rizikovým faktorům. 

 
Cíle práce 

 
1. In vivo studie vlivu fluoridů na kapacitaci spermií in vitro 

 

Fluoridy představují jeden z mnoha rizikových faktorů, které mohou 

ovlivňovat fertilizační schopnost savčích spermií. Ekotoxikologický efekt vzrůstajících 

koncentrací fluoridů v přírodě může být navíc zesílen přítomností iontů hliníku, které 

společně s fluoridy vytváří fluoro-hlinité komplexy. Tyto komplexy jsou analogem 

fosfátových skupin, které interferují s aktivitou G-proteinů a P-typem ATPáz, což jsou 

součásti signálních drah během maturace spermií. Prvním cílem této práce tedy bylo 

zjistit, zda zvýšené vystavení fluoridům a fluoridům hliníku ovlivňuje schopnost 

spermií kapacitovat in vitro a tím potenciálně redukovat fertilizační schopnost spermií.  

 

2. Histologická analýza vlivu fluoridů na reprodukci v multigenerační studii 

 

Pro průběh spermatogeneze je nezbytná přítomnost testosteronu a také 

správná distribuce a kompaktnost spermatogenních buněk v semenotvorném epitelu. 

Pro uvolňování testosteronu z Leydigových buněk je nutná interakce luteinizačního 
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hormonu s receptory spojenými s G-proteiny. Také adheze Sertoliho buněk ke 

spermatogenním buňkám je závislá na signalizaci přes G-proteiny. Fluoro-hlinité 

komplexy, které interferují s aktivitou G-proteinů mohou tedy potenciálně narušovat 

průběh spermatogeneze. Druhým cílem bylo objasnit, zda vystavení fluoridům a 

fluoridům hliníku ovlivňuje průběh spermatogeneze a následnou reprodukci.  

 

3. Vliv fluoridů na míru tyrozinové fosforylace při kapacitaci spermií in vitro 

v multigenerační studii 

 

Tyrozinová fosforylace proteinů v oblasti akrozomální části hlavičky 

během kapacitace spermií je nezbytná pro správný průběh akrozomální reakce a 

následnou fůzi membrán spermie a vajíčka. Tyrozinová fosforylace hlavičky spermií je 

tedy klíčovým znakem kapacitace a hodnocením její míry může být testován průběh 

kapacitace spermií in vitro po ovlivnění fluoridy. Třetím cílem bylo zjistit, zda 

vystavení fluoridům a fluoridům hliníku ovlivňuje míru tyrozinové fosforylace hlavičky 

spermií.  

 

4. Přítomnost estrogenů v kapacitačním médiu in vitro 

 

Zvyšující se koncentrace estrogenních látek v životním prostředí 

může negativně ovlivňovat reprodukci lidské populace. Estrogenní látky se dostávají do 

těla v pitné vodě a interferují s činností endogenních hormonů již ve velmi nízkých 

koncentracích. Aby bylo možné studovat vliv estrogenů na kapacitaci spermií in vitro, 

je nutné znát, jaké množství estrogenu je v kapacitačním médiu dostupné pro spermie. 

Nezbytnou složkou kapacitačního média je totiž BSA, který estrogeny vyvazuje. 

Čtvrtým cílem tedy bylo zjistit, jaké množství estrogenu z kapacitačního média BSA 

vyváže, jaké množství estrogenu je v kapacitačním médiu nevázáno a nakonec také jaké 

množství estrogenu vyvazují přítomné spermie v průběhu kapacitace in vitro.  
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2. Literární přehled 
 

2.1 Vliv vybraných činitelů životního prostředí na kvalitu spermií 
a samčí reprodukci 

 

Podle analýzy CARLSEN et al. (1992) došlo v průběhu let 1940-1990 

k poklesu průměrného objemu ejakulátu u mužů z 3,4 ml na 2,75 ml a poklesu 

koncentrace spermií v ejakulátu ze 113 x 106 spermií/ml na 66 x 106 spermií/ml. Pokles 

kvality spermatu je během posledních let stále významnější, je evidován v různých 

geografických regionech a vede ke stále se snižující plodnosti mužů. V posledních 

desetiletích došlo nejenom ke snížení kvality mužského spermiogramu, ale také stoupl 

výskyt nádorů varlat (RICHIARDI et al., 2004) a defektů ve vývoji reprodukčních 

orgánů (JENSEN et al., 1995). 

Negativních faktorů, které mají vliv na snižování kvality spermií a samčí 

reprodukci je velké množství, patří mezi ně nezdravý životní styl, zahrnující kouření, 

zvýšené požívání alkoholu, kofeinu a drog a dlouhotrvající psychický stres (SHEINER 

et al., 2003, SEPANIAK et al., 2004, STUTZ et al., 2004, WHAN et al., 2006), ale 

také snižující se kvalita životního prostředí. Fyzikální, chemické a biologické polutanty 

mohou narušovat biologické funkce organizmu, a tak mohou být příčinou neplodnosti.  

V současnosti se za největší hrozbu považuje tzv. difúzní znečištění 

životního prostředí. Difúzní znečištění se chápe jako znečištění velké plochy (povrchu) 

nebo velkého objemu (vody) velmi nízkými koncentracemi různých polutantů 

z nejrůznějších zdrojů, které při dlouhodobém působení mají negativní vliv na zdraví 

lidí a další složky životního prostředí. Na difúzním znečištění se podílí velké množství 

sloučenin, které jsou mimo jiné dálkově transportovány vzduchem nebo vypouštěny ve 

vyčištěných odpadních vodách a rozptylovány v životním prostředí v důsledku 

antropogenních činností. Jejich hrozba je největší při dlouhodobém nebo 

kombinovaném účinku na organizmus.  

Mezi polutanty způsobující difúzní znečištění patří endokrinní 

disruptory, některá léčiva, sloučeniny používané v detergentech a nátěrech a také látky 

ze skupiny tzv. persistentních organických polutantů. Do této skupiny patří 

polycyklické aromatické uhlovodíky, organochlorové sloučeniny používané jako 

herbicidy, fungicidy a pesticidy, polychlorované bifenyly, organické bromované 

sloučeniny (tedy hoření potlačující látky) a organické kyslíkaté sloučeniny (ftaláty, 
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dioxiny, bisfenol A) (SHEINER et al., 2003, SWAN, 2006, QUEIROZ a 

WAISSMANN, 2006, JENSEN et al., 2006).  

 

2.1.1 Fluoridy a fluoridy hliníku 
 

Fluoridy a ionty hliníku jsou dalšími potenciálními faktory, které mohou 

mít vliv na zvyšující se neplodnost lidské populace. Tato diplomová práce se vztahuje 

převážně k nim a jejich vlivu na spermatogenezi, morfologii a funkci spermie savců.  

V lidské populaci se zvyšuje příjem fluoridů díky fluoridaci pitné vody a 

soli, používáním zubních past a jiných prostředků pro zubní hygienu a také díky lékům, 

které obsahují organicky vázaný fluor (např. antibiotika, psychofarmaka, protizánětlivé 

léky, cytostatika) (NHDS, 2006).  

Fluoridy jsou nezbytné pro správný vývoj kostí a zubů. Doporučená 

denní dávka fluoridů (WHO, 1987) je 0,05-0,07 mg/kg a nejpříznivější koncentrace 

fluoridových iontů v pitné vodě dle WHO (1987) je 1 ppm, což odpovídá 1 mg fluoridu 

na jeden litr vody.  

Epidemiologické studie ale ukazují na spojitost mezi klesající 

fertilizační schopností a narůstající koncentrací fluoridů v pitné vodě (FRENI, 1994). 

Jiné studie poukazují na pokles koncentrace testosteronu u pacientů s kostní fluorózou 

nebo u mužů žijících v oblastech s vysokou koncentrací fluoridů (SUSHEELA a 

JETHANANDANI, 1996).  

Zvýšený příjem fluoridů může mít u samců negativní vliv na 

spermatogenezi, morfologii a motilitu spermií a fertilizační schopnost spermií 

(CHINOY a NARAYANA, 1994, NARAYANA a CHINOY, 1994, KUMAR a 

SUSHEELA, 1995, GHOSH et al., 2002, ORTIZ-PEREZ et al., 2003, 

PUSHPALATHA et al., 2005). 

Také u samic myší byl prokázán po dlouhodobém působení vyšších 

koncentrací fluoridů nepříznivý efekt na reprodukční systém a plodnost (DARMANI et 

al., 2001, CHINOY a PATEL, 2001).  

Hliník je přítomen především v čaji a obilovinách, které jsou běžně 

konzumovány. V poslední době se koncentrace pro organizmy dostupného hliníku 

v životním prostředí začala zvyšovat díky sníženému pH v důsledku kyselých dešťů. 
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Hliník je také součástí léčiv – tzv. antacid, která se používají proti překyselení žaludku. 

Jejich dlouhodobé užívání zvyšuje hladinu hliníku v organismu.  

JOINT EXPERT COMMITTEE ON FOOD ADDITIVES (JECFA) 

došel k závěru, že sloučeniny hliníku mají schopnost ovlivňovat reprodukční systém a 

vývoj nervového systému v nižších dávkách než se předpokládalo. Maximální 

doporučená denní dávka hliníku je tedy 1 mg/kg (WHO, JECFA, 1998). Provedené 

studie ale mají řadu omezení a nejsou dostatečné pro definování vztahů mezi dávkou 

hliníku a odezvou na ni.  

DONG et al. (2004) popsal biologickou fluoraci, tedy přeměnu 

anorganického fluoridu na organický fluor, která vede ke vzniku biotechnologicky 

velmi ceněných organofluoridových sloučenin.   

Schopnost fluoridových iontů vytvářet s velmi malým množstvím 

hliníku ve vodném prostředí komplexy umožňuje jejich působení na G-proteiny a také 

na různé ATPázy a fosfatázy. Fluoro-hlinité komplexy působí jako analogy fosfátových 

skupin a reverzibilně ale s vysokou afinitou se váží na fosfátová místa (CHABRE, 

1990). Fluoro-hlinité komplexy (AlFx), hlavně AlF4
-, tedy napodobují různé G-proteiny 

(STERNWEIS a GILMAN, 1982), což má za následek mnoho změn. Analogy GTP 

nejsou schopné hydrolýzy (KLEUSS et al., 1994) a dochází k inhibici P-typu ATPáz 

(TROULLIER et al., 1992).  

Dostupná literatura nicméně doposud neuvádí ucelené informace o tom, 

zda vystavení zvýšeným koncentracím fluoridů a iontů hliníku v životním prostředí má 

nebo nemá škodlivý vliv na produkci a funkci spermií. Z tohoto důvodu je toto téma 

stále předmětem aktivního výzkumu.  

  

2.1.2 Endokrinní disruptory 
 

Endokrinní disruptory jsou chemické látky, které zasahují do 

fyziologického působení hormonů. Napodobují endogenní hormony vazbou na jejich 

receptory nebo blokují jejich vazbu k receptoru, také mohou zastavit syntézu a transport 

endogenních hormonů v organizmu (McKINNEY et al., 1985, MORSE et al., 1996). 

Závažné jsou především účinky na pohlavní hormony, které řídí reprodukci a jsou 

důležité pro vývoj reprodukčních orgánů.  
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2.1.2.1 Environmentální estrogeny 
 

V životním prostředí se vyskytuje velké množství přirozených i uměle 

vyrobených látek, které vykazují estrogenní aktivitu. Z této velké skupiny se vyčleňují 

environmentální estrogeny, jejichž vliv na organizmus je velice blízký vlivu 

endogenních estrogenů.  

Environmentální estrogeny se váží k estrogenním receptorům a inhibují 

gonadotropiny uvolňující hormon (GnRH), čímž klesá sekrece folikulostimulačního 

(FSH) a luteinizačního (LH) hormonu, což u samců vede ke snížené sekreci 

testosteronu a snížení spermatogeneze. Některé environmentální estrogeny také  

způsobují nárůst apoptózy zárodečných buněk a pokles počtu spermií (VADINSKÁ et 

al., 2008). 

Estrogenní látky jsou hydrofobní, lipofilní a koncentrují se v tukové 

tkáni a v membránách.  

 

2.1.2.1.1 Fytoestrogeny  
 

Nejznámějšími fytoestrogeny jsou genistein (GEN), hlavní složka 

sójových produktů (COWARD et al., 1993) a resveratrol (RES) – součást lidské stravy 

nalezená ve více než 300 druzích jedlých rostlin a ve značném množství také 

v červeném víně (SAVOURET a QUESNE, 2002). Působení GEN a RES nevede 

k poškození reprodukčních orgánů a spermií myší a to ani v následujících generacích 

(PĚKNICOVÁ, 2007). 

 

2.1.2.1.2 Pesticidy 
 

Pesticidy tvoří největší skupinu endokrinně disruptivních sloučenin – 

prokázaných i potenciálních. Chemickou strukturou představují pesticidy široké 

spektrum látek, nejdůležitější jsou ovšem organochlorové pesticidy. 

Nejvýznamnější z nich je DDT (dichloro-difenyl-trichloroethan) a jeho 

hlavní metabolický produkt DDE (dichloro-difenyl-dichloroethylen). DDE je 

účinnějším disruptorem než DDT a jeho působení je spojováno s celosvětovým 

poklesem počtu lidských spermií (CARLSEN et al., 1992, KELCE et al., 1995, SWAN 
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et al., 1997). DDE negativně ovlivňuje nejen počet spermií, ale způsobuje i jejich 

zhoršenou motilitu a abnormální morfologii (HAUSER et al., 2002, TOFT et al., 2006). 

 

2.1.2.1.3 Průmyslové sloučeniny 
 

Bisfenol A, nonylfenol  

Bisfenol A (BPA) je monomer používaný v plastech, polykarbonátech 

(KRISHNAN et al., 1993) a epoxidových pryskyřicích (OLEA et al., 1996). Monomery 

a oligomery BPA se uvolňují během polymerace, tepelnou degradací, ale také z vnitřní 

strany zeleninových konzerv a z kompozitních zubních výplní (BROTONS et al., 1995, 

LEWIS et al., 1999).  

Nonylfenol (NP) se používá do změkčovadel a povrchově aktivních 

činidel, objeven byl také v PVC. Jedná se o poměrně stálou látku, která se hromadí 

v tucích živých organizmů (AHEL et al., 1993).  

BPA i NP mají vliv na váhu reprodukčních orgánů, jejich morfologii a 

také na kvalitu spermií, což se odráží ve snížené plodnosti samců (PĚKNICOVÁ, 

2007).  

 

Polychlorované bifenyly  

Polychlorované bifenyly (PCB) se používaly jako běžná aditiva 

v barvách, lacích, hydraulických zařízeních nebo teplonosných médiích. Po letech byla 

ale prokázána jejich značná odolnost vůči všem druhům rozkladu a jejich účinek coby 

kumulativních jedů. PCB mimo jiné redukují kvalitu spermatu, zejména snižují 

pohyblivost a koncentraci spermií a také mají vliv na jejich morfologii (HAUSER et 

al., 2003).  

 

Dioxiny 

Dioxiny vznikají nedokonalým spalováním chlorovaných organických 

látek nebo jako vedlejší produkt chemické výroby pesticidů a papíru. V přírodě se 

velmi pomalu rozkládají a díky své rozpustnosti v tucích mají schopnost akumulovat se 

v tukových tkáních. Způsobují mimo jiné vznik anomálií reprodukčních orgánů, 

redukci spermatogenních buněk a také menší velikost varlat (SIMANAINEN et al., 
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2004). Dioxiny a jim příbuzné látky představují největší nebezpečí pro samčí 

reprodukční systém (STEFANKIEWICZ et al., 2006). 

 

2.1.2.1.4 Léky a přirozené hormony 
 

Některé produkty farmaceutického průmyslu jsou připravovány a 

vyráběny se záměrem vytvořit látku, která bude hormonálně působit. Patří sem nejen 

antikoncepční pilulky, ale rovněž některé léky, jejichž schopnosti zasahovat do 

endokrinního systému se záměrně využívají k terapeutickým účelům. 

Příkladem je diethylstilbestrol (DES), který byl v letech 1940-1970 

používán jako prevence proti potratům (GIUSTI et al., 1995). Bylo ale zjištěno, že u 

plodů mužského pohlaví způsobuje tato látka nesprávné vyústění močové trubice 

(hypospadie), nesestoupení nebo neúplné vyvinutí varlat (kryptorchismus) a také 

rakovinu varlat (WHITEHEAD a LEITER, 1981, KLIP et al., 2002). 

Užívání některých léků způsobuje primární neplodnost v důsledku 

účinku léků na osu hypotalamus-hypofýza-pohlavní orgány nebo přímým toxickým 

efektem na reprodukční orgány (BUCHANAN a DAVIS, 1984). Léky, které mají 

spojitost s vývojem neplodnosti jsou např. cytostatika, hormonální steroidy, antibiotika, 

thyroidové doplňky, opiáty, neuroleptika a mnohé další. Například cytostatika 

nepříznivě ovlivňují tvorbu spermií a její znovuobnovení může trvat i několik let od 

ukončení léčby. Vše závisí na druhu použitého léku, trvání léčby a celkové dávce. 

Nepříznivé působení na chromozomy a chromatin spermií bylo 

prokázáno také u velmi často používaného léku aspirinu. Významný pokles 

pohyblivosti spermií byl zaznamenán již při užívání 500 mg aspirinu za týden (STUTZ 

et al., 2004).  
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2.2 Spermatogeneze savců 
 

Spermatogeneze je biologický proces, který probíhá v semenotvorných 

kanálcích (tubuli seminiferi) (SK) varlat  a umožňuje postupnou přeměnu zárodečných 

buněk ve spermie. Spermatogeneze je  zahájena s pohlavní dospělostí jedince. Je to 

dlouhodobý proces, který má několik etap, při nichž se vyvíjející se buňky přesouvají 

od báze SK k jeho lumen.  

 

2.2.1 Struktura varlat 
 

Varlata jsou párovým orgánem na jehož povrchu je vazivová membrána 

(tunica albuginea). Do hloubky z ní odstupují přepážky (septula testis) rozdělující varle 

na množství lalůčků (lobuli testis). Lalůčky varlat obsahují semenotvorné kanálky. Ty 

vytváří kličky, až nakonec oba konce kanálku vyúsťují do prostoru rete testis, kde 

dochází ke shromažďování produkované tekutiny a následně jejímu transportu do 

nadvarlete (HOLSTEIN et al., 2003).  

 

2.2.1.1 Semenotvorné kanálky 
 

SK se skládají ze semenotvorného epitelu, který obsahuje jak buňky 

somatické, tak buňky zárodečné. Zárodečné buňky se zde nachází v různých 

vývojových stádiích a jsou obklopeny cytoplazmou somatických Sertoliho buněk, které 

jim zajišťují výživu a ochranu během celého vývoje (DAVIDOFF et al., 1990). Povrch 

SK je tvořen peritubulární tkání (lamina propria). 

Spermatogeneze probíhá ve stěně SK v časoprostorových vlnách. Začíná 

u bazální laminy a postupuje v protáhlé spirále k lumen kanálků. V určitém intervalu 

začíná vždy další vlna spermatogeneze. Toto prostorové rozložení jednotlivých stádií 

spermatogeneze podmiňuje různorodý vzhled kanálků a umožňuje kontinuální tvorbu 

spermií.  
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2.2.1.1.1 Zárodečné buňky 
 

Spermatogonie 

Spermatogonie jsou samčí prapohlavní buňky, tedy nejméně zralé 

stádium zárodečných buněk. Mají kulovitý tvar a nachází se při bázi semenotvorného 

epitelu. Rozmnožují se mitotickým dělením a opakovaně znásobují svůj počet. Jsou 

schopné samostatně se obnovovat a také produkovat kmenové buňky, které zůstávají 

při bázi SK (HESS, 1999). 

Spermatogonie typu A jsou kmenové buňky, jejichž dělení vede ke 

vzniku spermatogoniálních kmenových buněk, diferenciovaných středních 

spermatogonií a spermatogonií typu B. Mitotickým dělením středních spermatogonií a 

spermatogonií typu B vznikají primární spermatocyty, ale už nikoliv kmenové buňky 

(DYM, 1994). 

U spermatogonií typu A rozlišujeme subpopulace A1-A4, které obnovují 

kmenové buňky a subpopulaci A0, která plní zásobní funkci kmenových buněk (DYM 

a CLERMONT, 1970). Spermatogonie A0 se dělí pomalu a zůstávají v zásobě pro 

případ poškození varlete, kdy umožňují obnovení normálního počtu spermatogonií 

subpopulací A1-A4 (DYM, 1994).  

Dělení spermatogonií je nekompletní, dceřiné buňky zůstávají vzájemně 

propojeny pomocí cytoplazmatických můstků a vytváří syncitium, které se rozpadá až 

v pokročilé fázi spermateliózy. Předpokládá se, že tvorba těchto syncitií je základem 

synchronního vývoje zárodečných buněk (HOLSTEIN et al., 2003). 

 

Spermatocyty 

Primární spermatocyty se nachází ve střední vrstvě semenotvorného 

epitelu, jsou ze všech zárodečných buněk největší a mají největší jádro. V rámci 

profáze prvního meiotického dělení duplikují své chromozomy (preleptotene) a dochází 

u nich ke crossing-overu mezi homologně spárovanými chromozomy (zygotene, 

pachytene, diplotene). Dokončením prvního meiotického dělení (metafáze, anafáze, 

telofáze) vznikají sekundární spermatocyty.  

Sekundární spermatocyty jsou mnohem menší než spermatocyty 

primární, nachází se také blíže k lumen SK a obsahují haploidní počet duplikovaných 

chromozomů. Prochází krátkou interfází bez DNA syntézy a poté druhým meiotickým 
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dělením. Toto dělení vede ke vzniku spermatid s haploidním počtem chromozomů 

(JOHNSON et al., 1999).  

 

Spermatidy 

Spermatidy, ve fázi zvané spermatelióza, procházejí dramatickými 

změnami vedoucími k morfologickému vývoji spermií.  

U radiálně symetrických spermatid se začíná vytvářet polarita. 

Z Golgiho aparátu se formuje enzymy vyplněný akrozóm (MORENO et al., 2000), 

z cytoskeletálních struktur přítomných v cytosolu spermatidy se formuje perinukleární 

théka (cytoskeletální struktura budoucí hlavičky spermie obklopující jádro) (OKO, 

1995).  

Jádro savčí spermie určuje velikost a tvar hlavičky. U chromatinu 

dochází k náhradě histonů za protaminy, tím vzniká hyperkondenzovaný chromatin, 

který tvaruje hlavičku spermie (MEISTRICH et al., 2003). Během spermateliózy 

dochází k redukci jaderného obalu, odstranění jaderných pórů a redukci cytoplazmy 

spermatid (SUTOVSKY et al., 1999b). 

V této fázi se také vytváří axonema bičíku, kterou obklopují vnější hustá 

vlákna a fibrózní pochva (OKO, 1998). Přibližně polovina mitochondrií spermatid je 

během spermateliózy odvržena, druhá část mitochondrií obklopuje proximální část 

bičíku a vytváří helikální mitochondriální pochvu (CATALDO et al., 1996). 

 

2.2.1.1.2 Somatické buňky 
 

Myoidní buňky 

Myoidní (peritubulární) buňky obklopují semenotvorný epitel a přesně 

vymezují vnější hranici SK. U mnoha druhů savců tuto hranici tvoří pouze jediná vrstva 

myoidních buněk, u člověka je to tři až pět vrstev.  

Myoidní buňky udržují integritu SK a jejich kontrakce napomáhají 

pohybu spermií a tekutiny ven ze SK. Obsahují totiž jemná aktinová vlákna, která 

umožňují pomalé slabé rytmické kontrakce SK.  

Stejně jako Sertoliho a Leydigovy buňky jsou i myoidní buňky 

ovlivňovány růstovými faktory varlat.    
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Sertoliho buňky 

Sertoliho buňky jsou somatické buňky uvnitř SK, které vytváří kolem 

lumen SK syncitium. Jsou úzce asociovány se zárodečnými buňkami, pro jejichž vývoj 

jsou nezbytné a jejich funkcí je především zárodečné buňky chránit a vyživovat.  

Sertoliho buňky jsou oproti jiným somatickým buňkám velké a mají 

velmi specifický tvar.  

Plazmatická membrána Sertoliho buněk a těsné mezibuněčné spoje (tzv. 

tight junctions) mezi sousedními buňkami vytváří poblíž báze SK bariéru mezi krví a 

buňkami spermatogenní linie – tzv. hematotestikulární bariéru. Ta zajišťuje 

imunologickou izolaci vyvíjejících se zárodečných buněk (JOHNSON et al., 1999). 

Jádro Sertoliho buněk je velké, má nepravidelný tvar a obvykle se 

nachází při bázi SK (de KRETSER a KERR, 1983). Mitochondrií je velký počet, jsou 

tenké a dlouhé a jsou orientovány podél osy Sertoliho buňky, která vede od báze k 

lumen SK. Ve stejné ose jsou orientovány také mikrotubuly. Přítomnost aktinových 

filament v cytoplazmě umožňuje změny ve tvaru Sertoliho buňky nutné pro migraci 

zárodečných buněk od báze k lumen SK.  

Golgiho aparát je rozsáhlý, stejně tak hladké endoplazmatické retikulum, 

které se nachází především v oblasti vyvíjejícího se akrozómu spermatidy. Naopak 

drsné endoplazmatické retikulum se v cytoplazmě Sertoliho buňky téměř nevyskytuje 

(JOHNSON et al., 1999).  

Sertoliho buňky odstraňují pomocí fagocytózy degenerované zárodečné 

buňky a reziduální cytoplazmatická tělíska. Degradaci provádí v cytoplazmě velmi 

hojné sekundární lyzozómy.  

Sertoliho buňky jsou velmi odolné, v období pohlavní dospělosti se ale 

už nedělí a jejich obnova není možná. Jsou limitujícím faktorem spermatogeneze. 
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2.2.1.2 Intersticium 
 

Intersticium vyplňuje prostor mezi SK a obsahuje řídké vazivo, shluky 

Leydigových buněk, žírné buňky, makrofágy a bohatou síť krevních kapilár a mízních 

cév. 

 

Leydigovy buňky 

Leydigovy buňky se nachází v intersticiu, které obklopuje SK varlat. 

Jsou produkovány mitózou a/nebo diferenciací mezenchymálních buněk a jsou 

rozptýleny ve všech částech parenchymu varlete.  

V řídkém vazivu intersticia vytváří kolem kapilár shluky různých 

velikostí a tvoří tak hlavní endokrinní část varlat. Jejich primární funkcí je totiž 

biosyntéza testosteronu z cholesterolu. Koncentrace testosteronu je v sousedství SK 10-

100krát vyšší než v periferní krvi (JOHNSON et al., 1999). 

Leydigovy buňky mají kulovité jádro, které tvoří převážně euchromatin, 

obsahují také velké množství hladkého endoplazmatického retikula, mitochondrií, 

tukových kapének, lyzozómů a peroxizómů. Hladké endoplazmatické retikulum a 

mitochondrie umožňují syntézu steroidů (AKINGBEMI et al., 1999).  

 

2.2.1.3 Rete testis 
 

Spermie produkované v SK proudí přes krátké kanálky (tubuli recti) do 

sítě kanálků na zadní straně varlete (rete testis) a odtud vývodnými kanálky (ductuli 

efferentes) dále do epididymis.  

Rete testis tvoří propojenou síť kanálků, která je z vnější strany 

obklopena kubickým epitelem. Vnitřní epitel pokrývající stěny kanálků tubuli recti a 

rete testis je tvořen Sertoliho buňkami, které mění svůj tvar a vytváří kubický epitel.  
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2.2.2 Fáze spermatogeneze 
 

Rozlišujeme tři základní na sebe navazující fáze spermatogeneze: 

proliferaci, redukční dělení (meiózu) a diferenciaci. Tyto fáze jsou spojeny se 

specifickými typy zárodečných buněk, a to spermatogonie, spermatocyty a spermatidy. 

Spermatogeneze je zakončena spermiací, tedy uvolněním zralých spermatid do lumen 

SK. 

 

 
 

Obr. 2.1 Semenotvorný epitel se skládá ze somatických Sertoliho buněk, jejichž 

cytoplazma obklopuje vyvíjející se zárodečné buňky (převzato z EDDY, 2002) 

 

2.2.2.1 Proliferace 
 

Proliferace probíhá v na živiny bohaté bazální části SK a umožňuje jak 

neustálou obnovu spermatogenních kmenových buněk, tak vznik primárních 

spermatocytů.  
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2.2.2.2 Redukční dělení (meióza) 
 

Fázi redukčního dělení charakterizuje změna uspořádání chromatinu 

jádra po posledním mitotickém dělení. Buňky před prvním meiotickým dělením se 

označují jako primární spermatocyty, buňky před druhým meiotickým dělením jako 

spermatocyty sekundární. Tato dělení mají za následek vznik čtyř haploidních 

spermatid z jednoho diploidního spermatocytu.  

 

2.2.2.3 Diferenciace (spermatelióza) 
 

Během spermateliózy dochází k morfologické přeměně spermatid ve 

spermie. V této fázi jsou spermatidy plně haploidní, nedělí se, ale přesto prochází 

dramatickými změnami. Kulaté buňky se mění v buňky, které mají zřetelně rozlišenou 

hlavičku a bičík. Proces spermateliózy končí poté, co jsou buňky uvolněny ze 

zárodečného epitelu. 

 

2.2.2.4 Spermiace 
 

Spermiací se označuje uvolnění zralých spermatid ze semenotvorného 

epitelu do lumen SK, které řídí Sertoliho buňky. Souběžně s uvolňováním spermatid 

dochází k přerušování cytoplazmatických můstků a vzniku samostatných spermatid, 

které označujeme již jako spermie. Spermie jsou maturované, ale nepohyblivé a tudíž 

neschopné oplození. Pomocí peristaltiky jsou transportovány v tekutině, která je 

sekretována Sertoliho buňkami, skrz lumen SK do rete testis a odtud do nadvarlete. 

Během průchodu nadvarletem se spermie stávají pohyblivými díky procesům 

membránové maturace, které zde probíhají.  
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2.3 Morfologie savčí spermie 
 

2.3.1 Hlavička spermie 
 

Hlavička savčí spermie obsahuje dvě hlavní části – jádro a akrozóm. Ty 

zaujímají většinu prostoru a jsou obklopeny malým množstvím cytoplazmy a 

cytoskeletálních částic. Akrozóm se nachází na anteriorním konci hlavičky a překrývá 

jádro. Cytoskeletální struktury se nachází v oblasti mezi vnější akrozomální 

membránou a plazmatickou membránou, vnitřní akrozomální membránou a jádrem 

(perinukleární théka), a v postakrozomálním segmentu. 

Velikost hlavičky savčí spermie je v rozmezí od 4,6 µm u člověka po 8,3 

µm u myši a až 12,1 µm u potkana.  

Tvar hlavičky se u jednotlivých druhů savců liší. Rozlišujeme čtyři 

základní morfologické typy: oválné (prase, norek), kulaté (člověk, králík), háčkovité 

neboli falciformní (myš, potkan) a hlavičky s velkým akrozómem (morče, veverka) 

(YANAGIMACHI et al., 1981, MILLETTE, 1999). V rámci jednoho druhu se obvykle 

tvar ani velikost spermií neliší, výjimkou je člověk, u něhož i fertilní jedinci vykazují 

velkou variabilitu ve tvaru i velikosti hlavičky spermie (BACCETTI, 1984). 

 

 

 

 
 

Obr. 2.2 Morfologické typy hlavičky spermie (převzato z YANAGIMACHI et al., 

1981) 
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2.3.1.1 Jádro 
 

Jádro spermie má velmi specifickou strukturu, kterou se značně odlišuje 

od jader ostatních buněk. Narozdíl od jiných somatických buněk je jádro spermie 

haploidní a jeho chromatin je vysoce kondenzovaný. Během spermateliózy se jádro 

zmenšuje, také se eliminuje jadérko a RNA a díky extrémní kondenzaci se DNA stává 

inaktivní. Výsledný tvar jádra do značné míry ovlivňuje tvar hlavičky spermie.  

 

2.3.1.1.1 Jaderné proteiny 
 

Hlavními proteiny, které jsou asociovány se spermatickou DNA jsou 

protaminy (GRIMES, 1986). Protaminy jsou relativně malé (27-65 aminokyselin) velmi 

bazické proteiny bohaté na arginin a cystein. Jsou produktem haploidního genomu, což 

dokazuje, např. u myši, syntéza a přítomnost mRNA kódujících tyto proteiny ve 

spermatidách (HECHT et al., 1986).  

Protaminy nahrazují během finální fáze spermateliózy histony běžné u 

somatických buněk a umožňují tak extrémní kondenzaci jádra. Vysoce kondenzovaný 

komplex protaminů a DNA je stabilizován pomocí kovalentních disulfidických vazeb 

mezi protaminy (HECHT, 1989). 

 

2.3.1.1.2 Jaderný obal 
 

Stejně jako celé jádro spermie má i jaderný obal unikátní strukturu. 

Tvoří jej stejně jako u somatických buněk dvě membrány, ty jsou od sebe ale vzdáleny 

pouze 7-10 µm oproti 40-60 µm u somatických buněk (FAWCETT, 1975). Dalším 

rozdílem je absence jaderných pórů po téměř celém povrchu jaderné membrány 

spermie. Jaderné póry se vyskytují pouze v kaudální části posteriorního prstence, kde 

vytváří stočené struktury (EDDY a O´BRIEN, 1994). Tuto část označujeme jako 

zbytkový jaderný obal, který se skládá ze dvou částí. První část je bohatá na póry, které 

se zde nachází v hexagonálním uspořádání, druhou část tvoří rozšířené cisterny 

naplněné vápenatými ionty. 
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2.3.1.1.3 Jaderná lamina 
 

Jaderná lamina spermie je proteinová síť, která pokrývá vnitřní povrch 

jaderného obalu. Poskytuje strukturální podporu membrány a také dovoluje ukotvení 

chromatinu k vnitřnímu povrchu. Jadernou laminu tvoří proteiny laminy, které jsou 

homologické s proteiny nalezenými v intermediálních filamentech somatických buněk 

(MILLETTE, 1999). 

 

2.3.1.2 Akrozóm 
 

Akrozóm je membránou ohraničený lytický váček, který se nachází 

v anteriorní části hlavičky spermie a jeho vnitřní membrána pokrývá jednu až dvě 

třetiny povrchu jádra. Vzniká jako měchýřkovité zvětšení Golgiho aparátu vyvíjející se 

spermatidy během spermateliózy a obsahuje hydrolytické enzymy nezbytné pro 

penetraci spermie skrz obaly obklopující vajíčko. Jiné akrozomální enzymy napomáhají 

fůzi membrán spermie a vajíčka nebo napomáhají vaječné exocytóze kortikálních 

granul bránící polyspermii (MILLETTE, 1999). 

 

2.3.1.2.1 Struktura akrozómu 
 

U akrozómu rozlišujeme vnitřní akrozomální membránu, která 

obklopuje anteriorní část vnější membrány jádra a vnější akrozomální membránu, která 

je v těsném kontaktu s plazmatickou membránou anteriorní části hlavičky. Samotný 

akrozóm se skládá z akrozomální čepičky (anteriorní část) a ekvatoriálního segmentu 

(posteriorní část), což koresponduje s distribucí povrchových domén plazmatické 

membrány (EDDY a O´BRIEN, 1994).  

Membrána akrozómu především v ekvatoriálním segmentu obsahuje 

proteiny, které vytváří shluky. Díky těmto shlukům má membrána akrozómu pravidelně 

zrnitý vzhled.  Během akrozomální reakce vnější akrozomální membrána splývá s 

plazmatickou membránou spermie a dochází k uvolnění obsahu akrozómu. Vnitřní 

akrozomální membrána a ekvatoriální segment zůstávají zachovány až do fůze spermie 

s vajíčkem (YANAGIMACHI, 1994). 
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Velikost a tvar akrozómu se u jednotlivých druhů savců liší z čehož 

vyplývá odlišná poloha jednotlivých struktur v hlavičce (FAWCETT, 1970). Spermie 

s kulatou nebo oválnou hlavičkou mají ekvatoriální segment přibližně ve střední části 

hlavičky, kdežto u spermií s falciformní hlavičkou pokrývá ekvatoriální segment téměř 

celý laterální povrch hlavičky. Ve tvarování akrozómu hrají významnou roli genetické 

faktory. Pro výsledný tvar akrozómu je ale také nezbytná vnější síla cytoskeletu 

spermatid a cytoplazmy Sertoliho buněk (OLSON a WINFREY, 1985) a vnitřní síla 

jádra (FAWCETT et al.,1971).   

 

2.3.1.2.2 Obsah akrozómu 
 

Akrozóm obsahuje stejně jako lyzozómy somatických buněk velké 

množství hydrolytických enzymů. Akrozóm je ovšem specializovaným lyzozómem, 

který narozdíl od běžných lyzozómů nemá schopnost fagocytózy ani autofagocytózy a 

jeho enzymy jsou určeny pouze k plnění extracelulárních funkcí. 

Je také charakterizován jako vápníkem regulovaný sekretorický váček, 

jehož obsah se uvolňuje během akrozomální reakce. 

V akrozómu se také nachází velké množství enzymů, které jsou 

specifické pouze pro spermatogenní buňky. Nejvýznamnější z nich jsou enzymy 

akrozin a hyaluronidáza.  

Funkční akrozin vzniká štěpením jeho prekurzoru – proakrozinu. 

Proakrozin je členem serin proteázové superrodiny, která je exprimována pouze ve 

spermatogenních buňkách (POLAKOSKI a PARRISH, 1977). Proakrozin je 

přeměňován na svou aktivní formu akrozin před uvolněním z akrozomálního váčku 

během akrozomální reakce (BROWN a HARRISON, 1978). 

Hyaluronidáza je glykosydáza štěpící kyselinu hyaluronovou, která je 

součástí mezibuněčné hmoty. Nachází se ve velkém množství zejména v hlavní části 

akrozómu. Po proběhnutí akrozomální reakce je možné detekovat ještě asi polovinu 

původního množství enzymu, což dokazuje jeho částečnou vazbu na vnitřní 

akrozomální membránu (HARDY et al., 1991). Hyaluronidáza vytváří oligomerní 

formy, které vznikají spojováním α a β monomerů pomocí cysteinových můstků 

(HARRISON a GAUNT, 1988). 
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Dalšími enzymy specifickými pro akrozóm jsou kyselá fosfatáza, 

arylamidáza, arylsulfatáza, kolagenáza, fosfolipázy, esterázy a mnohé další (EDDY a 

O´BRIEN, 1994). 

 

2.3.1.3 Cytoskeletální struktury hlavičky spermie 
 

Cytoskelet hlavičky savčí spermie má dvě základní funkce. Plní 

strukturní úlohu při tvarování hlavičky (CLERMONT et al., 1955) a funkční úlohu při 

penetraci do vajíčka (OLSON et al., 1983). Jednotlivé části cytoskeletu prochází během 

kapacitace a akrozomální reakce množstvím změn a hrají při těchto dějích rozdílné role. 

Cytoskeletální struktury hlavičky spermie tvoří subakrozomální, 

postakrozomální a para-akrozomální cytoskelet. Tyto struktury jsou lokalizovány do 

třech oblastí hlavičky savčí spermie. 

Subakrozomální a postakrozomální cytoskelet společně vytváří tzv. 

perinukleární théku (BELLVÉ et al., 1992). Ta se podobá jaderné matrix somatických 

buněk s tím rozdílem, že u spermie se nachází vně jaderného obalu. Předpokládá se, že 

perinukleární théka je důležitým činitelem celkového tvaru jádra a účastní se procesu 

fůze membrán (MILLETTE, 1999). 

 

 
Obr. 2.3 Cytoskelet hlavičky spermie (převzato z EDDY a O´BRIEN, 1994) 
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2.3.1.3.1 Subakrozomální cytoskelet (perforatorium) 
 

Subakrozomální cytoskelet se skládá z amorfního, elektrondenzního 

materiálu, který vyplňuje úzký prostor mezi vnitřní akrozomální a vnější jadernou 

membránou (OLSON et al., 1976). Jedná se o výraznou strukturu u spermií 

s falciformním tvarem hlavičky, u nichž je označována jako perforatorium. 

Perforatorium u hlodavců se skládá především z 13 kDa na cystein 

bohatého proteinu, jehož disulfidické můstky tuto strukturu stabilizují a chrání před 

rozpuštěním během transpostu skrz epididymis (OLSON et al., 1976). 

 

2.3.1.3.2 Postakrozomální cytoskelet 
 

Postakrozomální cytoskelet leží mezi jaderným obalem a plazmatickou 

membránou postakrozomální části hlavičky (COURTENS et al., 1976). Je 

pokračováním subakrozomálního cytoskeletu a kaudálně vybíhá k posteriornímu 

prstenci, který odděluje hlavičku od bičíku (PHILLIPS, 1977). 

 

2.3.1.3.3 Para-akrozomální cytoskelet 
 

Para-akrozomální cytoskelet leží mezi vnější akrozomální membránou a 

plazmatickou membránou spermie (OLSON a WINFREY, 1985). Je přítomný u 

spermií s falciformní hlavičkou, kde je tvořen organizovanou skupinou 

cytoplazmatických vláken spojených se specifickou oblastí akrozómu. Uspořádání 

jednotlivých vláken je paralelní a dohromady vytváří dvourozměrnou síť táhnoucí se ve 

směru posterior-anteriorní osy hlavičky. Celá struktura se přikládá k vnější akrozomální 

membráně (OLSON a WINFREY, 1985).  

 

2.3.2 Bičík spermie 
 

Bičík poskytuje spermii lokomoční sílu, která je nutná k tomu, aby se 

spermie dostala k vajíčku a také pro aktuální proces penetrace spermie do vajíčka a 

oplození. 
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Bičík savčí spermie se skládá čtyř hlavních úseků. Od anteriorního 

k posteriornímu konci to jsou: spojovací část neboli krček, střední část, hlavní část a 

koncová část. Hlavní strukturální komponenty jsou: axonema, mitochondriální pochva, 

vnější hustá vlákna a fibrózní pochva.  

Délka bičíku savčích spermií se mezi jednotlivými druhy značně liší. U 

člověka je délka bičíku přibližně 60 µm, u myši 120 µm a např. u čínského křečka až 

250 µm (EDDY a O´BRIEN, 1994). Průměr bičíku je největší v oblasti krčku a směrem 

ke konci se zužuje.  

 

2.3.2.1 Spojovací část – krček 
 

Krček spermie tvoří dvě hlavní struktury – kapitulum a segmentované 

provazce (FAWCETT, 1975). 

Kapitulum je vláknitá destička, která se svým tvarem přizpůsobuje tvaru 

implantační jamky. Samotnou implantační jamku tvoří posteriorní část jaderného obalu 

a bazální destička, která se přikládá k vnější membráně jaderného obalu (FAWCETT, 

1975). V této části se nachází vlákna, která spojují bazální destičku hlavičky 

s kapitulem bičíku. Při vědeckých experimentech obvykle dochází právě v tomto místě 

k oddělení hlavičky od bičíku (PEDERSEN, 1972).  

Z posteriorní části kapitula se táhnou dva hlavní a pět vedlejších 

segmentovaných provazců, které jsou dlouhé 1-2 µm a vykazují příčné pruhování. 

Hlavní provazce se dále štěpí na další dva provazce. Ty pak splývají se zbylými pěti 

vedlejšími provazci a vytváří tak devět vnějších hustých vláken, která prochází většinou 

zbývající délky bičíku. Původ segmentovaných provazců a vnějších hustých vláken je 

ale odlišný a spojení mezi nimi vzniká až v pozdních fázích spermatogeneze (EDDY a 

O´BRIEN, 1994).  

Konec spojovací části – krčku se nachází v místě, kde začíná 

mitochondriální pochva a střední část bičíku. 
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2.3.2.2 Axonema 
 

Axonema neboli osní vlákno bičíku spermie je hlavní motorickou částí 

bičíku a má shodné uspořádání jako většina bičíků a cílií eukaryotických buněk. Jádro 

axonemy se skládá ze dvou centrálních mikrotubulů obklopených řadou devíti dvojic 

mikrotubulů a vytváří tak charakteristické schéma 9+2 (FAWCETT a PORTER, 1954).  

Každá z devíti dvojic mikrotubulů se skládá z jednoho kompletního uzavřeného 

mikrotubulu A, který je tvořen 13 protofilamenty  a z jednoho neúplného mikrotubulu 

B, který se k mikrotubulu A přikládá a je tvořen 10 protofilamenty. Oba centrální 

mikrotubuly jsou kompletní, tvořené 13 protofilamenty a obalené ve společné pochvě. 

Periferní mikrotubuly A jsou vzájemně propojeny vlákny nexinu, 

pomocí radiálních spojů jsou propojeny s pochvou centrálních dvojic. Z podjednotky A 

každého dubletu vychází směrem k podjednotce B sousedního dubletu dvě dyneinová 

raménka. Dynein hydrolyzuje molekuly ATP a přeměňuje uvolněnou chemickou 

energii na energii mechanickou, která pohání spermii. Tato energie umožňuje aktivní 

klouzání vnějších dvojic mikrotubulů, které způsobují ohýbání bičíku. ATP nutná 

k pohybu bičíku a pohonu spermie pochází z kruhu mitochondrií lokalizovaných ve 

střední části bičíku spermie. 

 

2.3.2.3 Mitochondriální pochva 
 

Mitochondrie obklopují vnější hustá vlákna ve střední části bičíku, kde 

se formují do kontinuálního helixu, který označujeme jako mitochondriální pochva. 

Počet paralelních spirál, které vytváří, počet záhybů a celková délka mitochondriální 

pochvy se mezi jednotlivými druhy savců liší (EDDY a O´BRIEN, 1994). 

Mitochondriální pochva je spojena se strukturou označovanou jako 

submitochondriální retikulum, které hraje důležitou roli při konečném uspořádávání 

mitochondrií do struktur mitochondriální pochvy (OLSON a WINFREY, 1990). 

Submitochondriální retikulum je komplex vláken , která jsou vzájemně spojena a 

slučují se s anulem nacházejícím se na spojení mezi střední a hlavní částí bičíku.  
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2.3.2.4 Vnější hustá vlákna 
 

Vnější hustá vlákna se nachází ve střední a hlavní části bičíku, kde 

obalují axonemu. Slouží jako výztuha a zajišťují bičíku jeho elastické vlastnosti. Ve 

střední části bičíku jsou vsunuta přímo mezi mitochondriální pochvu a axonemu. 

V hlavní části bičíku obklopuje vnější hustá vlákna fibrózní pochva (MILLETTE, 

1999). 

Ve střední části bičíku se každé z devíti vláken spojuje s jedním 

odpovídajícím mikrotubulárním dubletem axonemy. V místě anulu, který je hranicí 

mezi střední a hlavní částí bičíku, dvě z devíti vláken končí a velikost zbylých se 

výrazně zmenšuje (FAWCETT, 1975). 

Základní strukturní plán bičíku spermií vykazuje jen malou variabilitu. 

Velikost a tvar vnějších hustých vláken se ale mezi jednotlivými druhy značně liší.  

 

2.3.2.5 Fibrózní pochva  
 

Fibrózní pochva se nachází přímo pod plazmatickou membránou při celé 

délce hlavní části bičíku. K plazmatické membráně ale není nijak vázána, narozdíl od 

jiných cytoskeletálních struktur somatických buněk. Rozlišujeme u ní dvě struktury – 

dva podélné provazce, které v hlavní části bičíku nahrazují dvě ukončená vnější hustá 

vlákna a množství obvodových žeber, které přemosťují podélné provazce (FAWCETT, 

1975). 

Fibrózní pochva se skládá z proteinů bohatých na disulfidické můstky a 

zinek, obdobně jako vnější hustá vlákna, což naznačuje jejich biochemickou podobnost 

(OKO, 1988).  

Konečný tvar bičíku určuje právě fibrózní pochva. 

 

2.3.3 Plazmatická membrána spermie 
 

Plazmatická membrána obklopuje celý povrch spermie, ovlivňuje 

interakce buňky s okolním prostředím a obsahuje specifické molekuly, které hrají 

nezastupitelnou roli v procesu oplození. Je vysoce specializovaná a v mnoha ohledech 

se liší od plazmatické membrány somatických buněk.  
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2.3.3.1 Povrchové domény 
 

Plazmatická membrána spermie se dělí na jednotlivé dobře rozeznatelné 

povrchové domény, které se od sebe odlišují stavbou i funkcí. Tyto domény jsou 

dynamické struktury, které během života buňky prochází mnoha změnami jak 

v organizaci tak obsahu (BEARER a FRIEND, 1990). 

Hlavními doménami rozlišovanými na hlavičce savčí spermie jsou 

akrozomální a postakrozomální oblast. Akrozomální oblast se dále člení na: apikální 

část ležící na anteriorním okraji hlavičky, hlavní část ležící nad většinou povrchu 

akrozómu  a ekvatoriální segment ležící nad posteriorní částí akrozómu. Apikální a 

hlavní část vytváří společně tzv. akrozomální čepičku.  

Na spojení hlavičky a bičíku leží posteriorní prstenec, který vytváří těsné 

spojení mezi jejich cytoplazmatickými kompartmenty.  

Na plazmatické membráně bičíku rozlišujeme střední a hlavní část. Tyto 

dvě části jsou vzájemně odděleny anulem, fibrózním prstencem, který je součástí 

cytoskeletu bičíku a přiléhá k vnitřnímu povrchu plazmatické membrány (EDDY a 

O´BRIEN, 1994). 

 

2.3.3.2 Membránové lipidy 
 

Plazmatická membrána spermie má narozdíl od membrány většiny 

somatických buněk, kde je lipidům dovolená volná difůze, 30-50% lipidů nějakým 

způsobem kotveno. Rozdílná je také neobvykle vysoká koncentrace dlouhých 

alifatických nenasycených mastných kyselin. Jsou zde také hojně zastoupeny 

glykolipidy, fosfolipidy a steroly, zejména pak cholesterol, který výrazně ovlivňuje 

fluiditu membrán (MARTINEZ a MORROS, 1996). 

Během transportu spermie epididymem prochází obsah plazmatické 

membrány dramatickými změnami, kdy jsou do membrány postupně zabudovávány 

lipidy z vnějšího prostředí. Další dramatické změny nastávají v reprodukčním traktu 

samice, kdy se v plazmatické membráně výrazně mění koncentrace fosfolipidů a 

cholesterolu (MILLETTE, 1999).  
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2.3.3.3 Membránové proteiny 
 

Proteiny plazmatické membrány spermie vykazují ze všech buněčných 

typů největší stupeň polarity a variability. Jsou nepostradatelné v dějích probíhajících 

během oplození, např. iniciace vazby spermie na zóna pellucida vajíčka.  

Mezi nejdůležitější proteiny patří galaktosyltransferáza (SCULLY et al., 

1987, LOPEZ et al., 1985) fukosyltransferáza (CARDULLO et al., 1989), manozidáza 

(TULSIANY et al., 1989), sp56 a p95 (zprostředkující vazbu na ZP3 protein zóna 

pellucida oocytu), jakož i v neposlední řadě protein Izumo ze superrodiny 

imunoglobulinů, který je zásadní při fůzi spermie s vajíčkem (INOUE et al., 2005).   

 

2.4 Patologie  
 

2.4.1 Fyziologická redukce patologií 
 

V průběhu spermatogeneze a maturace spermií v epididymis je přibližně 

75% všech vyvíjejících se zárodečných buněk fyziologicky redukováno. Fyziologická 

redukce patologií je uskutečňována prostřednictvím apoptózy a ubiquitinace. U člověka 

pouze 25% vznikajících zárodečných buněk dosáhne ejakulace a přesto je ještě více než 

polovina z tohoto množství malformovaná (HOLSTEIN et al., 2003).  

Apoptóza hraje klíčovou roli v kontrolování počtu zárodečných buněk 

během spermatogeneze. Pomocí apoptózy jsou eliminovány patologické zárodečné 

buňky a je podporován normální průběh spermatogeneze ve varlatech. Kontrola 

zárodečných buněk apoptózou je velmi důležitá a je umožněna díky signálům ze 

Sertoliho buněk, se kterými jsou zárodečné buňky těsně asociovány a také díky 

signálům vznikajících mimo varlata (PRINT a LOVELAND, 2000). 

Během spermatogeneze je také důležitá ubiquitinace, která je 

univerzálním způsobem degradace proteinů v buňce. Na proteiny určené k degradaci je 

navázán protein ubiquitin o velikosti 8,5 kDa. Vazba ubiquitinu slouží jako značka, 

kterou rozpoznává proteazom, který označený protein následně degraduje. Ubiquitinace 

a proteazomální degradace je důležitá při elongaci spermatid (KIERSZENBAUM, 

2002, ESCALIER, 2003), náhradě histonů za protaminy v jádře spermatid, kdy jsou 

ubiquitinem označeny a proteazomem degradovány histony H2A a H3 (CHEN et al., 
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1998, BAARENDS et al., 1999) a také při konečném kroku spermatogeneze, tedy 

vazbě ubiquitinu na protein prohibitin na mitochondriální membráně spermií 

(THOMPSON et al., 2003). Vazba ubiquitinu na prohibitin umožní pozdější 

proteolytickou destrukci samčích mitochondrií v cytoplazmě vajíčka po oplození 

(SUTOVSKY a SCHATTEN, 2000). 

Naproti tomu ubiquitinace probíhající v epididymis slouží k redukci 

patologických spermií. Ubiquitin je sekretován epididymálním epitelem a váže se na 

povrch patologické spermie, která je následně buňkami epididymálního epitelu 

fagocytována (SUTOVSKY et al., 2001). Vše probíhá během průchodu spermií 

epididymem a pouze část patologických spermií označená ubiquitinem je fagocytována 

před dosažením caudy epididymis, kde dochází ke shromažďování spermií před 

ejakulací. Patologické spermie označené ubiquitinem, které nebyly fagocytovány se tak 

dostávají do ejakulátu. 

 

2.4.2 Nezredukované patologie Patologie neredukované 
 

2.4.2.1 Patologie spermatogeneze 
 

Normální spermatogeneze je charakterizována na základě histologických 

řezů varlat. Pokud průměr SK dosahuje minimální velikosti (která je druhově dána), 

jsou přítomny všechny typy spermatogonií a spermatocytů, probíhá diferenciace 

spermatid, jsou vytvořeny zóny spermiace a lumen SK, cytoplazma Sertoliho buněk 

obsahuje normálně distribuované lipidy, jsou přítomny všechny fáze spermatogeneze, 

tvoří se kopie zárodečných buněk, lamina propria má maximální tloušťku (která je 

druhově dána) a je přítomna normální struktura a distribuce Leydigových buněk, 

probíhá spermatogeneze normálně (HOLSTEIN et al., 2003). 

Poruchy spermatogeneze způsobuje životní prostředí, které působí na 

organizmus nebo choroby, které mají přímý nebo nepřímý vliv na spermatogenezi 

(HOLSTEIN et al., 1994; NIESCHLAG a BEHRE, 2001). Spermatogeneze může být 

narušena během proliferace a diferenciace zárodečných buněk v SK, ale i při všech 

dalších procesech, kterými buňky ve varlatech i mimo něj procházejí (HOLSTEIN et 

al., 1988). Pro zjištění zda došlo k poškození spermatogeneze se provádí histologická 

analýza, v rámci níž se měří průměr SK, určuje se průměrný počet kulovitých spermatid 
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v SK a také průměrný počet primárních spermatocytů na Sertoliho buňku v porovnání 

s kontrolou. U experimentálních zvířat zahrnuje histologická analýza také vážení těla, 

určení párové testikulární váhy, vážení levého varlete a určení počtu spermií v caudě 

epididymis (AMANN a BERNDTSON, 1986, BERNDTSON et al., 1989). 

Na histologických řezech varlat se patologie spermatogeneze projevuje 

sníženým počtem maturovaných spermatid, malformací spermatid, absencí spermiace, 

poruchami meiózy, zastavením spermatogeneze ve stádiu primárních spermatocytů, 

sníženou produkcí spermatogonií, nebo naopak jejich zvýšenou apoptotickou aktivitou 

(HOLSTEIN et al., 2003).  

 

HOLSTEIN et al. (2003) rozlišuje různé stupně poruch spermatogeneze:  

 

• Mírně redukovaná spermatogeneze – redukovaný počet maturovaných 

spermatid a menší počet zón spermiace.  

• Značně redukovaná spermatogeneze – malé množství maturovaných spermatid, 

nebo přítomnost pouze nematurovaných spermatid, absence spermiace. 

• Kriticky redukovaná spermatogeneze – malé množství nematurovaných 

spermatid, redukce zárodečného epitelu. 

• Zastavení spermatogeneze – vývoj buněk zárodečného epitelu je zastaven ve 

fázi primárních spermatocytů nebo dokonce ve fázi spermatogonií. 

• Zárodečný epitel bez přítomnosti zárodečných buněk - přítomny jsou pouze 

Sertoliho buňky 

• Nepřítomnost jak zárodečných tak i Sertoliho buněk v zárodečném epitelu - SK 

jsou nahrazeny pojivovou tkání. 

 

2.4.2.1.1 Patologie spermatogonií 
 

Pro správný průběh spermatogeneze je nezbytná přítomnost 

spermatogonií typu A i B. Pokud nejsou spermatogonie přítomné, spermatogeneze 

nemůže proběhnout a zárodečný epitel obsahuje pouze somatické Sertoliho buňky (tzv. 

Sertoli cell-only syndrom). Absence spermatogonií může být vrozená nebo získaná 

(ANNIBALLO et al., 2000). 
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2.4.2.1.2 Patologie spermatocytů 
 

Meióza spermatocytů je velmi komplikovaná, proto velmi často dochází 

k patologiím a výskytu apoptotických spermatocytů. V některých případech vznikají 

tzv. megalospermatocyty, které nejsou schopné párovat homologní chromozomy a tím 

se buňka stává nepoužitelnou v dalším vývoji (JOHANNISSON et al., 2003). 

 

2.4.2.1.3 Patologie spermatid 
 

U spermatid dochází k velmi rozmanitým malformacím. Jsou to 

malformace akrozómu nebo jeho nepřítomnost, poruchy kondenzace chromatinu, 

malformace bičíku, absence části bičíku nebo různé kombinace těchto patologií 

(HOLSTEIN et al., 1988).  

 

2.4.2.2 Patologie spermií  
 

Patologie spermií je charakterizována jako strukturální a/nebo funkční 

porucha spermií. CHEMES a RAWE (2003) rozlišují nesystematické a systematické 

patologie spermií. Nesystematické neboli nespecifické patologie jsou častějším 

případem. Vyznačují se přítomností různých morfologických abnormalit, které se 

nachází společně v jednom vzorku spermií. Systematické neboli specifické patologie 

jsou naopak typické jednou morfologickou anomálií, která ve vzorku spermií výrazně 

převažuje, nebo se nevyskytuje žádná jiná. Tyto patologie jsou většinou způsobeny 

genetickou poruchou.  

 

2.4.2.2.1 Patologie hlavičky 
 

Patologie hlavičky spermií souvisí s jejími dvěma hlavními částmi – 

jádrem a akrozómem.  

Akrozomální patologií je absence nebo nedostatečný vývoj akrozómu 

způsobený nesprávným uchycením Golgiho aparátu k anteriornímu pólu jádra 

spermatidy. V důsledku absence akrozómu jsou hlavičky lidských spermií menší a 
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kulatější a tento stav je označován jako tzv. globozoospermie (WHO, 2002). Malý a 

nepřiléhající akrozóm charakterizuje akrozomální hypoplazii. 

Jaderné patologie souvisí především s maturací a kondenzací 

chromatinu, vedou  k abnormalitám ve tvaru hlavičky, snížené fertilizační schopnosti 

nebo dokonce k abortům během prvního trimestru těhotenství (CHEMES, 2000).  

WHO (2002) jako patologické hlavičky lidských spermií označuje 

hlavičky, které jsou příliš velké (makrocephalie), malé (mikrocephalie), zúžené (tj. 

poměr délky k šířce je větší než 2), hlavičky, které mají hruškovitý, kulovitý nebo 

amorfní tvar. Také jsou to hlavičky s vakuolami, které zaujímají více jak 20% celkové 

velikosti, hlavičky s akrozómem menším než 40% celkové velikosti nebo spermie se 

dvěma hlavičkami. U mnoha spermií dochází ke kombinaci výše uvedených patologií. 

Spermie s abnormální morfologií hlavičky mají ale menší vliv na schopnost oplození 

při IVF než je tvar bičíku spermie a přítomnost cytoplazmatické kapénky (CD) 

(KAWAI et al., 2006).  

WYROBEK a BRUCE (1975) rozdělují patologické hlavičky myších 

spermií na hlavičky bez háčku, hlavičky s banánovitým tvarem a hlavičky amorfní.   

 

2.4.2.2.2 Patologie krčku a střední části bičíku 
 

Patologie krčku a střední části bičíku jsou často způsobeny poruchou 

migrace centrioly  (prvotního základu bičíku) ke kaudálnímu pólu jádra spermatidy 

během spermateliózy. Následkem těchto poruch je hlavička ke střední část bičíku 

špatně implantována.  

Vzácnou patologií střední části bičíku je absence mitochondrií kolem 

axonemy. Střední část bičíku je z toho důvodu velmi tenká, často přehnutá a spermie 

jsou nepohyblivé (CHEMES a RAWE, 2003). 

Za patologický krček a stření část bičíku lidské spermie je považováno 

přehnutí bičíku o více jak 90° k ose hlavičky spermie, dále asymetrické napojení 

bičíku, tlustá nebo nepravidelná střední část, příliš tenká střední část (způsobená 

absencí nebo přesunem mitochondriální pochvy), nebo různé kombinace těchto 

abnormalit (WHO, 2002). 
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2.4.2.2.3 Patologie bičíku  
 

Patologický bičík spermie je bičík, který je krátký, dvojitý (popřípadě 

mnohočetný), zlomený, stočený, přehnutý o úhel větší než 90°, bičík s nepravidelnou 

šířkou nebo kombinace těchto patologií. Velký výskyt stočených bičíků může 

poukazovat na to, že spermie byly vystaveny hypoosmotickému stresu (WHO, 2002). 

KAWAI et al. (2006) rozlišuje patologické bičíky myších spermií na 

bičíky proximálně přehnuté (tzn. přehnutí se nachází v mitochondriální pochvě) a 

bičíky distálně přehnuté (tzn. že k přehnutí dochází až za mitochondriální pochvou). 

Funkční patologie bičíku způsobené genetickou poruchou jsou primární 

ciliární dyskineze a dysplazie fibrózní pochvy vedoucí k nepohyblivosti bičíku 

(spermií) a tím k primární neplodnosti.  

Primární ciliární dyskineze (PCD) (syndrom imotilních spermií) 

(ROSSMAN et al., 1981) je genetická porucha, která vede k absenci dyneinu 

v axonemě bičíku i ostatních cílií v organizmu (AFZELIUS et al., 1975). Bičík spermií 

je morfologicky normální, ale nepohyblivý.  

Dysplazie fibrózní pochvy (DFS) je genetická porucha, která vede 

k poruše ve vývoji fibrózní pochvy (CHEMES et al., 1987a). Protože fibrózní pochva 

určuje konečný tvar bičíku, mají spermie charakteristicky krátký, tlustý a nesouměrný 

bičík a jsou velmi špatně pohyblivé nebo nepohyblivé. 

Nejčastější patologií bičíku jsou ale náhodné abnormality, které nejsou 

způsobeny genetickou poruchou. Je to např. absence vnitřních nebo vnějších 

dyneinových ramének, absence centrálních nebo periferních mikrotubulů, přesun 

mikrotubulů nebo absence axonemy (ESCALIER a DAVID, 1984).  
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Obr. 2.4 Morfologie lidských spermií. Zleva doprava: normální spermie, 

makrocephalie, mikrocephalie, spermie se dvěma hlavičkami, spermie se dvěma bičíky, 

spermie s patologickým akrozómem, spermie s vakuolou v hlavičce a spermie 

s nepravidelnou střední části bičíku (převzato z www.infertilityivfhouston.com). 

 

 

 

 

Obr. 2.5 Morfologie myších spermií. (A) normální tvary myších spermií, (B-F) 

abnormální tvary myších spermií, (B) hlavičky spermií bez háčku, (C) „banánovitý“ 

tvar hlaviček spermií, (D) amorfní tvar hlaviček spermií, (E) spermie s deformovaným 

bičíkem (F) spermie se dvěma bičíky (převzato z WYROBEK a BRUCE, 1975) 
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2.4.2.2.4 Cytoplazmatická kapénka (nadměrná reziduální cytoplazma)  
 

Termín cytoplazmatická kapénka je nesprávně používán pro dvě od sebe 

odlišné struktury spermií. Nadměrné množství zadržených cytoplazmatických reziduí, 

které přetrvávají i po usušení vzorku na vzduchu, jsou po obarvení pozorovány u 

patologických spermií. Naopak u morfologicky normálních spermií jsou přítomná 

rezidua osmoticky sensitivní (COOPER et al., 2004).   

U morfologicky normálních spermií je tedy používán pojem 

cytoplazmatická kapénka, u spermií patologických pak nadměrná reziduální 

cytoplazma (z anglického excess residual cytoplasm). 

Dle WHO (2002) mohou zbytky cytoplazmy vyčnívat z báze hlavičky, 

tzn. z oblasti krčku nebo střední části bičíku. Kapénky s hladkým okrajem a velikostí 

nepřekračující 1/3 hlavičky spermie jsou klasifikovány jako normální. Pokud ale 

velikost kapénky překročí 1/3 hlavičky spermie nebo je její okraj nepravidelný, jedná se 

o abnormální zbytek cytoplazmy.  

 

2.4.3 Normy WHO 
 

2.4.3.1 Normospermie dle WHO 
 

Světová zdravotnická organizace (WHO) stanovila kritéria, podle 

kterých je možné standardizovaně hodnotit jednotlivé parametry spermatu.  

Podle zápisu WHO (1999) je normální objem ejakulátu 2 ml a více, pH 

je v rozmezí od 7,2 do 8,0, minimální koncentrace spermií je 20 x 106 spermií/ml, 50% 

spermií je pohyblivých, z toho alespoň část musí být progresivně pohyblivá a alespoň 

15% spermií je morfologicky „normálních“.  

Správně maturovaná lidská spermie má dle WHO oválně tvarovanou 

hlavičku s neporušeným okrajem, která je 4-5 µm dlouhá a 2,5-3,5 µm široká. Poměr 

mezi délkou a šířkou hlavičky by měl být 1,5-1,75. Hlavičku tvoří světlejší anteriorní 

část (tuto část tvoří akrozóm, který zaujímá 40-70% celkového povrchu hlavičky 

spermie) a posteriorní více tmavá část (WHO, 2002).  
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Bičík spermie je připojen v symetricky situované prohlubni na bázi 

hlavičky. Je pouze jeden a není stočený ani přehnutý přes sebe. První část bičíku – 

střední část, by měla být silnější než zbývající části (maximem je ale šířka 1 µm) a 

dlouhá 7-8 µm (WHO, 2002). Pro správnou pohyblivost bičíku je zásadní normálně 

vyvinutá axonema, přítomnost mitochondriální pochvy a správná implantace bičíku 

k hlavičce. Chybí-li některá z částí bičíku, spermie je nepohyblivá (HOLSTEIN et al., 

2003).  

 

2.4.3.2 Kategorie patologických spermií dle WHO 
 

Oligozoospermie (oligospermie) 

Oligozoospermie je definována jako snížený počet spermií v ejakulátu. 

Koncentrace spermií v ejakulátu klesá pod hodnotu 20 x 106 spermií/ml a je velmi 

častým problémem, který má velké množství možných příčin. Snížený počet spermií 

v ejakulátu může být trvalý nebo dočasný.   

 

Asthenozoospermie (asthenospermie) 

Asthenozoospermie je termín pro sníženou pohyblivost spermií a je to 

jedna z hlavních příčin neplodnosti nebo snížené plodnosti. Asthenozoospermie je 

definována výskytem méně než 50% motilních spermií v odebraném vzorku. 

 

Teratozoospermie (teratospermie) 

Teratozoospermie je termín používaný pro snížený počet spermií 

normálního tvaru (<15%). WHO rozlišuje lehkou teratozoospermii, kdy má normální 

morfologii 10-15% spermií. Lehká forma teratozoospermie pravděpodobně nemá 

klinický význam. Naopak při těžké teratozoospermii má méně než 5% spermií normální 

tvar a dochází k poruše plodnosti. 

 

Oligoasthenozoospermie 

Jedná se o kategorii, v níž se kombinuje nízká koncentrace spermií 

(<20×106 spermií/ml) v ejakulátu se sníženou pohyblivostí spermií. 
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Oligoasthenoteratozoospermie 

Jedná se o kategorii, v níž se kromě snížené koncentrace a pohyblivosti 

spermií vyskytuje také snížený podíl spermií normálního tvaru (<15 %). 

 

Azoospermie 

Azoospermie je kategorie, u které není měřitelná hladina spermatických 

buněk v ejakulátu, což vede k velmi nízké úrovni plodnosti. Azoospermie má dvě 

formy – obstrukční azoospermie, při níž dochází k tvorbě spermií ve varlatech, ale 

spermie díky fyzické neprůchodnosti nemohou být spojeny se zbytkem ejakulátu. 

Druhou formou je neobstrukční azoospermie, kdy dochází k poruše již ve 

spermatogenezi. 

 

Aspermie 

Absolutní nepřítomnost spermií v ejakulátu je označována jako aspermie 

a znamená jistou neplodnost. 

 

2.5 Příprava savčí spermie k oplození 
 

Spermie savců nejsou schopny ihned po ejakulaci proniknout do vajíčka 

a oplodnit ho. Musí nejprve projít kaskádou biochemických a fyziologických změn, 

které usnadní jejich vazbu na oocyt a následnou penetraci do vajíčka. Tyto změny jsou 

společně označovány jako kapacitace (YANAGIMACHI, 1994, EDDY a O´BRIEN, 

1994). Ke kapacitaci přirozeně dochází v prostředí samičího reprodukčního traktu, ale 

lze ji také navodit uměle in vitro inkubací spermií v tekutině získané z vejcovodu 

samice nebo v médiu obsahujícím vápenaté ionty, bikarbonát a sérum albumin. 

Spermie, které neprošly kapacitací jsou zpomaleny a k vajíčku obvykle vůbec nedospějí 

(AUSTIN, 1960). Přestože nutnost kapacitace byla zjištěna u všech studovaných 

savčích druhů před více než padesáti lety nezávisle CHANGEM (1951) a AUSTINEM 

(1951), i přes intenzivní studium není její přesný průběh na molekulární úrovni zcela 

znám. 

Kapacitace zahrnuje vzrůst tekutosti membrány snížením koncentrace 

cholesterolu v membráně, tok iontů vedoucí ke změně membránového potenciálu, 
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tyrozinovou fosforylaci mnoha proteinů, hyperaktivaci a schopnost navození 

akrozomální reakce (NAZ a RAJESH, 2004).  

 

 
 

Obr. 2.6 Model kapacitace savčí spermie (převzato z GILBERT, 2006) 
 
 

2.5.1 Molekulární mechanizmy kapacitace 
 

2.5.1.1 Cholesterolový efflux 
 

Plazmatická membrána spermie obsahuje narozdíl od somatických 

buněk velké množství cholesterolu, který reguluje tekutost membrány a hraje důležitou 

roli při kapacitaci (MARTINEZ a MORROS, 1996). Aby ke kapacitaci došlo, musí 

poměr mezi cholesterolem a fosfolipidy v membráně poklesnout. Pokles cholesterolu 

nastává brzy po oddělení spermie od seminální tekutiny, což naznačuje, že tento děj 

není řízen samotnou spermií, ale je řízen působením lipofilních molekul (např. 

albuminem nebo lipoproteiny), které jsou v okolním prostředí. Pokud nedojde 

k poklesu koncentrace cholesterolu v membráně, spermie není schopná oplození 

(BEDFORD a CROSS, 1999).  
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Sérum albumin je nezbytnou složkou kapacitačního média, protože 

vyvazuje cholesterol z plazmatické membrány spermie (CROSS, 1998, DAVIS, 1981, 

GO a WOLF, 1985). Přestože sérum albumin může mít i jiné funkce během kapacitace 

(ESPINOSA et al., 2000), jeho schopnost umožňovat cholesterolový efflux je pro 

kapacitaci nejdůležitější. V kapacitačním médiu může být sérum albumin nahrazen 

cholesterol vázajícími látkami, jako jsou vysokodenzitní lipoproteiny (HDL) 

(THERIEN et al., 1997, VISCONTI et al., 1999b) a β-cyklodextriny (CHOI a 

TOYODA, 1998, VISCONTI et al., 1999a). 

Následkem snížené koncentrace cholesterolu v membráně je zvýšení pH 

v buňce, nárůst koncentrace HCO3
-  a Ca2+ iontů v buňce a aktivace AC (BEDFORD a 

CROSS, 1999).  

 

2.5.1.2 Změna membránového potenciálu 
 

Během transportu spermií samčím a samičím reprodukčním traktem jsou 

spermie vystaveny změnám okolního prostředí. Epididymální tekutina je prostředí, 

které obsahuje vysokou koncentraci K+ iontů, nízkou koncentraci Na+ iontů a velmi 

nízkou koncentraci HCO3
- (BROOKS, 1983, SETCHELL et al., 1994). Po ejakulaci 

dojde k dramatickým změnám v koncentracích iontů nejprve v seminální tekutině a 

poté v samičím reprodukční traktu. K+ ionty jsou redukovány a koncentrace iontů Na+ a 

HCO3
-  výrazně vzrůstají (BROOKS, 1983, SETCHELL et al., 1994,YANAGIMACHI, 

1994). Jako následek změn v extracelulární koncentraci iontů dochází ke změnám 

potenciálu plazmatické membrány spermie (DEMARCO et al., 2003, MUNOZ-

GARAY et al., 2001).  

Membránový potenciál spermií se během kapacitace mění z přibližně     

-30 mV až na přibližně -60 mV. K této změně dochází díky tomu, že je membrána 

propustnější pro K+ ionty, které proudí z buňky ven. Zároveň dochází k ovlivnění 

napěťově ovládaných Ca2+ iontových kanálů, které se otevírají a extracelulární vápník 

vstupuje do buňky. Zvýšení koncentrace Ca2+ iontů v buňce je nezbytné pro začátek 

akrozomální reakce (BEDFORD a CROSS, 1999). Intracelulární koncentrace volných 

Ca2+ iontů u nekapacitovaných spermií je asi 0,1 µM, během akrozomální reakce tato 

koncentrace vzrůstá až na 10 µM (ARNOULT et al.,1999).  
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Na myších spermiích bylo prokázáno, že v nepřítomnosti BSA nebo 

HCO3
- (DEMARCO et al., 2003) nedochází ke změnám membránového potenciálu. To 

dokazuje, že HCO3
-  v kapacitačním médiu stejně jako cholesterolový efflux fungují 

jako kontrolní mechanismus hyperpolarizace plazmatické membrány spermie. 

 

2.5.1.3 Tyrozinová fosforylace 
 

Fosforylace proteinů je posttranslační modifikace, která je jedním 

z nejběžnějších mechanismů regulace aktivity proteinů. Může probíhat na serinových, 

threoninových nebo tyrozinových zbytcích proteinů a přestože u spermií probíhají 

všechny uvedené typy, tyrozinová fosforylace je z nich nejdůležitější a je dokonce 

výhradním ukazatelem signálu v buňce (NAZ a RAJESH, 2004).  

Primární částí spermie ve které dochází k tyrozinové fosforylaci je u 

studovaných druhů savců bičík. Tyrozinová fosforylace proteinů bičíku je důležitá pro 

hyperaktivaci spermie (MAHONY a GWATHMEY, 1999, NASSAR et al., 1999).  

Tyrozinová fosforylace proteinů v oblasti akrozomální části hlavičky je 

nezbytná pro průběh akrozomální reakce a následnou fůzi membrán spermie a vajíčka. 

Spermie u kterých neprobíhá kapacitace jsou v oblasti akrozómu nefosforylované. 

Nárůst tyrozinové fosforylace proteinů během kapacitace je řízen 

cAMP/PKA dráhou (VISCONTI et al., 1995a). Tato dráha je kontrolována složkami 

kapacitačního média a pokud například není přítomno BSA, Ca2+ nebo HCO3
-  ke 

kapacitaci ani k nárůstu tyrozinové fosforylace nedochází. PKA je ser/thr kináza, která 

není schopná fosforylovat proteiny přímo na tyrozinových zbytcích, proto musí být 

přítomná také jiná tyrozin kináza, díky níž dojde k interakci mezi PKA a proteiny, které 

mají být fosforylovány. 

Společně s tyrozinovou fosforylací probíhá také polymerizace aktinu. 

Tyto dva procesy jsou nezbytné, ale zároveň nedostačující pro průběh kapacitace 

(BRENER et al., 2003, RIVLIN et al., 2004). Jak tyrozinová fosforylace tak 

polymerizace aktinu je závislá na aktivitě PKA a tyrozin kináze, je podporována EGF a 

H2O2 a oba procesy jsou blokovány glukózou (BRENER et al., 2003). 
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2.5.1.4 Aktinová polymerizace/depolymerizace 
 

Během kapacitace spermií dochází k časově závislému nárůstu tvorby F-

aktinu nejprve ve střední části bičíku a poté v hlavičce spermie (BRENER et al., 2003). 

Aktinová polymerizace probíhající v hlavičce spermie prostřednictvím 

aktivace PKA (VISCONTI et al., 1995b) je jedním z klíčových aspektů, které spermii 

umožňují získat úplnou fertilizační schopnost a následně projít vápníkem 

zprostředkovanou akrozomální reakcí (BAKER et al., 2004). Tvorba F-aktinu je totiž 

důležitá pro přemístění PLC z cytosolu do plazmatické membrány spermie, kde se 

později PLC účastní dějů probíhajících při akrozomální reakci (BREITBART et al., 

2005). 

K polymerizaci aktinu během kapacitace je nutná aktivace PLD. PLD je 

lokalizována převážně v oblasti akrozómu (GARBI et al., 2000), což naznačuje její 

možnou účast při akrozomální reakci. K aktivaci PLD a tím i k polymerizaci aktinu 

dochází během krátké doby po aktivaci PKA nebo PKC (COHEN et al., 2004). Za 

fyziologických podmínek je PKA nutná pro polymerizaci aktinu a kapacitaci, zatímco 

PKC je důležitá pro akrozomální reakci (BREITBART et al., 2005). Inhibicí aktivity 

PKA po celou dobu kapacitace dojde k úplnému zablokování polymerizace aktinu, 

inhibice aktivity PKC vykazuje pouze částečné (40%) zablokování polymerizace aktinu 

(COHEN et al., 2004). 

K aktivaci PLD dochází přes dráhu HCO3
-/cAMP/PKA nebo přes G-

proteiny vázané na LPA receptor. Aktivace PLD se také účastní MAPkináza, tyrozin 

kinázy a ADP ribosylační faktor. 

Aktivovaná PLD vede ke štěpení fosfatidylcholinu na cholin a kyselinu 

fosfatidovou, která řídí polymerizaci G-aktinu na F-aktin (BREITBART et al., 2005). 

Vazbou kapacitované spermie k zona pellucida vajíčka se aktivuje PLC 

spermie (TOMES et al., 1996), která hydrolyzuje PIP2 na DAG a IP3. DAG dále 

aktivuje PKC a IP3 aktivuje Ca2+ iontové kanály vnější akrozomální membrány, což 

vede k nárůstu koncentrace Ca2+ iontů v buňce (O´TOOL et al., 2000). Vysoký vzestup 

Ca2+ iontů v buňce vede k rozpadu F-aktinu na G-aktin a uskutečnění akrozomální 

reakce. 
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Obr. 2.7 Regulace polymerizace a depolymerizace aktinu během kapacitace a 

akrozomální reakce (převzato z BREITBART et al., 2005) 

 

 

2.5.2 Hyperaktivace  
 

Následkem kapacitace dochází ke změně pohybu bičíku spermií – k tzv. 

hyperaktivaci. Bičík se pohybuje v hlubokých ohybech a jeho pohyb je méně 

symetrický. Toto schéma pohybu umožňuje spermii pronikat vysoce viskózním  

prostředím oviduktu, kumulární matrix a po akrozomální reakci také penetrovat zona 

pellucida. 

Nejdůležitějším faktorem, který reguluje hyperaktivaci spermií, je 

hladina Ca2+ iontů. Iniciace hyperaktivace je řízena uvolněním Ca2+ iontů ze zásobáren 

v reziduálním jaderném obalu do prostoru bičíku (HO a SUAREZ, 2003), signální 

dráhy účastnící se řízení tohoto procesu jsou shodné se signálními dráhami 

aktivovanými během kapacitace v hlavičce savčí spermie. 
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2.5.3 Akrozomální reakce 
 

Akrozomální reakce je vyvrcholením kapacitace a je nezbytným 

předpokladem pro oplodnění u spermií savců (YANAGIMACHI, 1994).  

Spermie se váže k zona pellucida vajíčka přes specifické ZP3 receptory, 

které jsou lokalizovány na anteriorní části hlavičky spermie. Vazba spermie k zona 

pellucida proteinům (ZP3) aktivuje specifické G-proteiny v plazmatické membráně 

spermie.  

G-proteiny hrají úlohu ve zvýšení intracelulární koncentrace Ca2+ iontů 

nutných pro průběh akrozomální reakce (BREITBART a SPUNGIN, 1997). 

Aktivované G-proteiny působí na iontové kanály v plazmatické membráně spermie a 

tím dochází k průniku H+ iontů do nitra buňky a zvýšení jejího pH. Membránová 

depolarizace způsobí otevření napěťově ovládaných Ca2+ iontových kanálů a tím 

zvýšení vnitrobuněčné koncentrace Ca2+ iontů (FLORMAN et al., 1998).   

Po vazbě spermie k ZP3 dochází také k aktivaci signálních drah 

vedoucích k fosforylaci proteinů a následné exocytóze akrozómu. Jedná se o aktivaci 

tyrozin kináz, dráhy AC/cAMP/PKA a dráhy PLC/DAG/PKC (BALDI et al., 2000, 

BURKS et al., 1995, DOHERTY et al., 1995).  

Exocytózou akrozómu je uvolněno velké množství různých proteáz, 

které rozkládají zona pellucida (YAMAGATA et al., 1999) a umožňují průnik spermie 

do vajíčka. 

Během akrozomální reakce se anteriorní část (tj. oblast obsahující ZP3 

vazebná místa) plazmatické membrány spermie ztrácí. Spermie, která prochází 

penetrací, si ale musí nadále ponechat adhezi k zona pellucida. Tuto sekundární vazbu 

umožňují proteiny vnitřní akrozomální membrány, které se specificky vážou k zona 

pellucida glykoproteinu (ZP2) (BLEIL et al., 1988). 

 

2.5.4 Vazba fluoridů přes G-proteiny 
 

Jak bylo popsáno v kapitole 2.1.1, fluoridy ve vodném prostředí vytváří 

s malým množstvím hliníku fluoro-hlinité komplexy, které jsou analogy fosfátových 

skupin a interferují s aktivitou G-proteinů a P-typem ATPáz.  
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G-proteiny jsou součástí mnoha signálních drah v biologických 

systémech včetně kapacitace. G-proteiny pomocí změn v AC/cAMP/PKA 

(BAXENDALE a FRASER, 2003) nebo G-protein/PKC dráze regulují fertilizační 

schopnost spermií.  

Po aktivaci PKA nebo PKC dochází během krátké doby k aktivaci PLD, 

což vede k polymerizaci G-aktinu na F-aktin (BREITBART et al., 2005). Bylo zjištěno, 

že AlF4
- inhibuje aktivitu PLD v membránové frakci prostřednictvím specifické 

podjednotky heterotrimerického G-proteinu (STUNFF et al., 2000). Tím, že je aktivita 

PLD inhibována, nemůže docházet k polymerizaci aktinu, která je nutná pro správný 

průběh kapacitace. 

Naproti tomu fluoro-hlinité komplexy, stejně jako GTP-vázající faktory, 

spouští akrozomální reakci (DOMINGUEZ et al., 1995). 
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3. Materiál a metody 
 

3.1 Materiál 
 

3.1.1 Živý materiál pro odběr spermií a varlat 
 
laboratorní myš (outbrední ICR, SPF kmen, Velaz) 

laboratorní myš (inbrední BALB/c, SPF kmen, Velaz)  

 

3.1.2 Protilátky a fluorescenčně značené próby (abecedně) 
 
Fluorescent deoxyribonuclease I conjugates Alexa 488 (D12371, Molecular Probes)  

Goat anti mouse IgG Alexa Fluor 488 (A11001, Molecular Probes) – ředění 1:1000 

Lectin PNA conjugates Alexa Fluor 488 (L-21409, Molecular Probes)  

Lectin PNA conjugates Alexa Fluor 568 (L-32458, Molecular Probes) 

Monoclonal anti-phosphotyrosine clone PT-66 (P3300, Sigma) – ředění 1:200 

Phalloidin-Alexa Fluor 488 (A12379, Molecule Probes) 

Phalloidin-Alexa Fluor 568 (A12380, Molekule Probes) 

Phalloidin-FITC (P5282, Sigma) 

 

3.1.3 Chemikálie (abecedně) 
 

Aceton (00570, Penta) 

Aluminum potassium sulfate dodecahydrate (A6435, Sigma) 

Amonium persulfate (A3678, Sigma) 

Azur II – Eosin (11690, Penta) 

BSA-bovine serum albumin (fraction V, ≥96%, A9647-10G, Sigma)  

Calcimycin A23187 (calcium ionophore) (C7522, Sigma) 

Dulbecco’s phosphate buffered saline (D5652, Sigma) 

Estron  (E9750, Sigma) 

Etanol (02862, Penta)  

17α-ethynylestradiol (E4876, Sigma) 
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Formaldehyd (47629, Penta) 

Glycine (G8898, Sigma) 

Haematoxylin Harris (IP517, Sigma) 

HEPES Buffer 1M (H0887, Sigma) 

Hoechst – bis-benzimidazol (H33258, Sigma) 

Immun-starTM chemiluminiscent protein detection systems (170-5018, BioRad) 

Kanadský balzám přírodní (8016.2, Roth) 

LIVE/DEATH Sperm Viability Kit (L-7011, Molecular Probes)  

M2 medium (with HEPES, without Penicillin & Streptomycin) (M7167, Sigma)  

Metanol (65543, Penta) 

Paraffinöl (8904.1, Roth) 

Paraplast – tissue embending medium (8888501006, Kendall tyco healting care) 

PBS – phosphate-buffered saline (dublecco’s phosphate buffered saline, D5652, Sigma) 

Precision proteinTM standarts prestaind, broad range Hample (161-0372, BioRad) 

Sodium Fluoride (S7920, Sigma) 

TBS – tris-buffered saline (UP77004A, Uptima) 

Tetramethylethylenediamine (T7024-25ML, Sigma) 

Triton X–100 (T-9284, Sigma) 

Vectashield mounting medium for fluorescence (H-1000, Vector) 

Vectashield mounting medium with DAPI (H-1200, Vector) 

Vectashield mounting medium with PI (H-1300, Vector) 

Xylen (95690, Penta) 

XT sample buffer 4x (161-0791, BioRad) 

 

3.1.4 Roztoky (abecedně) 
 
1% BSA  

0,1 g BSA bylo rozpuštěno v 10 ml PBS  

 

ELFO barvící lázeň 

450 ml metanolu 

100 ml kyseliny octové 

450 ml destilované H2O 
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500 mg Coomassie blue 

 

ELFO elektrodový pufr 

3 g Tris 

144 g glycinu 

10 g SDS 

do 1 l destilované H2O  

 

ELFO odbarvující lázeň 

250 ml etanolu 

100 ml kyseliny octové 

650 ml destilované H2O 

 

ELFO roztoky 

Roztok A – 30 g akrylamidu, 0,8 g BIS, do 100 ml destilované H2O 

Roztok B – 10 g SDS, do 100 ml destilované H2O 

Roztok C – 22,75 g Tris, do 250 ml destilované H2O, pH upraveno pomocí HCl na 

hodnotu 8,8 

Roztok D – 3 g Tris, do 100 ml destilované H2O, pH upraveno pomocí HCl na hodnotu 

6,8 

Roztok G – 10% persíran amonný (0,1 g/1 ml) 

 

3,7% formaldehyd 

Byl použit 36 – 38% formaldehyd, který byl ředěn v PBS. pH naředěného roztoku bylo 

upraveno na hodnotu 7,36. 

 

15mmol NH4Cl 

0,4 g NH4Cl bylo rozpuštěno v 500 ml PBS 

 

PBS (10x koncentovaný) 

1 l destilované H2O 

8 g NaCl 

0,2 g KCl 

2,685 g Na2HPO4 (pro 12 H2O) 
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0,2 g KH2PO4 

 

PBS – Tween 0,05% 

1 l PBS 

500 µl Tween 

 

Pufr na blot 

3 g Tris 

14,4 g glycinu 

200 ml metanolu 

do 1 l destilované H2O 

 

Redukující vzorkový pufr 

0,1 M Tris/HCl (pH 6,8) 

3,3% SDS 

16,7% glycerol 

1,2% DTT 

0,167% bromfenolová modř (1 mg/6 ml) 

 

Roztok na ředění komponenty B - LIVE/DEATH Sperm Viability Kit 

0,1 g BSA + 1 ml 150 mM NaCl, tímto roztokem byl naředěn HEPES na 10 mM a 

výsledným roztokem byla naředěna komponenta A 1:10 

 

10% separační gel 

5 ml roztoku A 

7,5 ml roztoku C 

2,5 ml H2O 

150 µl roztoku B 

7 µl TEMED 

90 µl roztoku G 

 

TBS (10x koncentrovaný) 

100 ml destilované H2O 
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8 g NaCl 

100 ml TRIS 

 

0,1% TRITON 

ředěn v PBS 

 

5% zaostřovací gel 

1 ml roztoku A 

3 ml roztoku D 

2 ml H2O 

100 µl roztoku B 

6 µl TEMED 

150 µl roztoku G 

3.1.5 Přístroje 
 
Analytické váhy WPS 360/C/2 (Radwag) 

Autokláv OT 12 (Nüve)  

Binolupa Stemi 2000 (Zeiss) 

Centrifuga MiniSpin® Plus (Eppendorf) 

Centrifuga Micro 200 (Hettich Zentrifugen) 

ELFO sestava – Mini vertical gel electrophoresis unit SE 260 (Hoeffer Scientific) 

ELFO sestava na nalévaní gelů – Dual gel caster SE 245 (Hoeffer Scientific) 

Fluorescenční mikroskop BX-40 (Olympus)  

Fluorescenční mikroskop IX-71 (Olympus) 

Flow box EN 12469 (Biohazard CleanAir) 

Inkubátor EN 025 (Nüve) 

Konfokální mikroskop DM IRE2 (Leica) 

Mikrotom HM 310 (Microm) 

Semi-dry blotter TE77XP (Hoeffer Scientific) 

Světelná mikroskop ZP 9491 (Zeiss) 

Termostat (Angelantoni Industrie SpA) 

Zdroj – Power Pac Basic 014BR (BioRad) 
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3.1.6 Další použitý materiál 
 
Cell culture dish 35mm x 10mm (430165, Corning) 

Chromatografický papír 3 mm (3030-861, Whatman) 

Membrána na blot – Trans-blot-transfer medium (0,2 µm) (BR 162-0150, BioRad) 

Rentgenový film – Medix medical X-ray film XBU (Foma) 

 

3.2 Metody 
 

3.2.1 Izolace spermií a příprava jejich preparátů 
 

Z dospělého samce myši, který byl usmrcen cervikální dislokací, byla 

vyjmuta pravá i levá cauda epididymis.  Spermie byly uvolňovány z jejich terminálního 

4-5 regionu při 37°C v 5% CO2 po dobu 10-20 minut do 500 µl TBS. Suspenze spermií 

byla v TBS 2x promyta. Motilita a koncentrace buněk byla kontrolována pod světelným 

mikroskopem. Po dosažení vhodné koncentrace buněk pomocí ředění v TBS byla 

suspenze rozetřena na podložní sklíčka. Po zaschnutí na vzduchu byly buňky fixovány 

dle potřeby. 

 

3.2.2 Počítání koncentrace spermií 
 

Pro zjištění koncentrace spermií byla používána Bürkerova komůrka. 

Spermie uvolněné ze 4-5 regionu caudy epididymis do M2 média byly odebrány 

v množství 10 µl. Tato suspenze byla naředěna 10x pomocí PBS a důkladně 

resuspendována. Na každou stranu komůrky bylo naneseno 10 µl naředěné suspenze a 

překryto krycím sklem. Počítán byl obsah buněk v šestnácti čtvercích obsažených 

v jedné jednotce (ohraničena trojitou čárou).  

Výsledná koncentrace počtu buněk/ml byla vypočtena dle následujícího 

vzorce: 

E = (Σ buněk ve čtvercích/16) x 10 (faktor ředění) x 250 x 103 
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3.2.3 Kapacitace spermií in vitro 
 

Byl připraven příslušný počet petriho misek (35 x 10 mm), do kterých 

bylo napipetováno M2 médium (200 µl do misek, které měly tvořit zásobu a 100 µl do 

všech ostatních). Napipetované kapky M2 média byly přelity parafínovým olejem (cca 

800 µl). Vše se provádělo ve sterilním flow boxu.  

Připravené misky byly inkubovány po dobu 30-60 minut v termostatu 

při 37°C a 5% CO2 . Poté byl do zásobních misek vložen 4-5 region caudy epididymis 

z usmrceného samce myši a po dobu 5-10 minut docházelo k uvolnění spermií z tkáně 

do média. Ze zásobních misek byly spermie rozpipetovány po 5 µl do všech ostatních 

misek (výsledná koncentrace byla cca 5 x 106
  / ml). Od tohoto okamžiku byl měřen čas 

kapacitace. V časových intervalech 30, 60, 90 a 120 minut byly prováděny odběry 

vzorků. Odebrané vzorky byly stáčeny 2x7 minut na 2000 rpm a promývány v TBS. 

 

3.2.4 Hodnocení tyrozinové fosforylace po kapacitaci spermií in vitro 
 

Fixované preparáty spermií, které byly kapacitovány in vitro, byly 

blokovány 1% BSA, značeny primární protilátkou proti fosfotyrozinu a sekundární 

protilátkou s navázanou Alexa Fluor 488. Na závěr byl preparát zamontován do 

Vectashield mounting medium. Hodnocení se provádělo pod fluorescenčním 

mikroskopem tak, že bylo počítáno procentuální zastoupení buněk označených 

protilátkou z celkového počtu minimálně sta buněk.  

 

3.2.5 Indukce akrozomální reakce in vitro 
 

Během kapacitace in vitro se prováděla paralelní indukce akrozomální 

reakce 0,5 mM calcimycinem  (1 µl/100 µl média) ve všech časových intervalech (tzn. 

30, 60, 90 a 120 minut). Buňky byly vystaveny působení calcimycinu po dobu 1h při 

teplotě 37°C a za přítomnosti 5% CO2.  
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3.2.6 Hodnocení akrozomální reakce 
 

Stav akrozómů spermií byl hodnocen odebráním 10 µl suspenze spermií 

s M2 médiem v daném čase. Byl udělán roztěr, po jeho zaschnutí byl vzorek inkubován 

s 2,5 µM PNA lektinem a 1 µM hoechstem po dobu 10 minut a poté bylo spočítáno 

kolik procent spermií (z celkového množství nejméně 100 buněk) prošlo akrozomální 

reakcí a kolik procent spermií má stále intaktní akrozóm.   

 

3.2.7 Hodnocení viability spermií 
 

Viabilita spermií byla hodnocena pomocí live-death sperm viability kit. 

Do petriho misky se suspenzí spermií ve 100 µl M2 média byl přidán 1 µl složky A 

ředěné 1:10 a 1 µl složky B. V průběhu pokusu bylo po důkladné resuspendaci 

odebíráno 10 µl suspenze a počítáno minimálně 100 buněk pod fluorescenčním 

mikroskopem. 

 

3.2.8 Hodnocení morfologie spermií  
 

Fixované a usušené preparáty spermií byly zakápnuty kapkou PBS a 

překryty krycím sklíčkem. Hodnocení morfologie spermií se provádělo pod světelným 

mikroskopem (zvětšení 40x) a spermie byly rozdělovány do pěti skupin dle 

WYROBEK a BRUCE (1975) a KAWAI et al. (2006).  Skupinu A tvořily spermie 

normálního tvaru, skupinu B spermie bez háčku, skupinu C spermie s banánovitým 

tvarem hlavičky, skupinu D spermie s amorfním tvarem hlavičky a do skupiny E byly 

řazeny spermie s cytoplazmatickou kapénkou na bičíku. 

 

3.2.9 Gradientové hodnocení zbytkové koncentrace estrogenů v M2 
médiu po kapacitaci spermií in vitro 

 

Byla provedena kapacitace spermií in vitro (viz. 3.2.3) pouze s tím 

rozdílem, že do M2 média byl přidán estrogen, tak aby jeho výsledná koncentrace v 

médiu byla 200 µg/L. Po odběru v daných časech kapacitace byla suspenze stočena 5 



-61- 

minut při 10 000 rpm. Odebrané supernatanty byly hodnoceny metodou vysokoúčinné 

kapalinové chromatografie (HPLC). Pomocí této metody bylo zjišťováno vyvazování 

estrogenu z M2 média v průběhu kapacitace spermií in vitro.   

 

3.2.10 Histologie 
 

3.2.10.1 Zhotovení řezového preparátu 
 

Zhotovení řezového histologického preparátu bylo provedeno v následujících 

krocích: 

1. odběr tkáně - varlata byla vyjmuta z usmrcené myši a zvážena 

2. fixace - byla provedena vložením varlat do 3,8% formaldehydu na dobu delší 

než 48 hodin 

3. vypírání fixáže - po fixaci byla tkáň vypírána ve vodovodní vodě po dobu 4-5 

hodin 

4. zalití tkáně do krájecího prostředí (parafinu) – zahrnuje několik kroků: 

a) odvodnění objektu vzestupnou alkoholovou řadou – vždy 1 hodina v 70%, 

80% a 96% alkoholu 

b) prosycení rozpouštědlem parafinu – objekt byl přenesen do 2 lázní 

benzenu, kde byl ponechán vždy po dobu 20 minut. Tkáň se postupně 

projasnila. 

c) prosycení parafinem se provádělo nejprve parafinem rozpuštěným 

v užitém rozpouštědle (benzenu) 1 hodinu, poté byl objekt přenesen do 

čistého parafinu a ponechán přes noc 

d) k vlastnímu zalití se používal zcela čistý parafin (nikoli parafin, který byl 

použit k prosycení), vše se provádělo v termostatu při 56°C za použití 

nahřáté pinzety a preparační jehly, kterými byl objekt zorientován 

v zalévací misce 

5. krájení - připevněním zalité tkáně na dřevěný špalíček pomocí malé nahřáté 

lopatky, byly připraveny bločky ke krájení. Krájení se provádělo na mikrotomu, 

tloušťka řezu byla 7 µm. 
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3.2.10.2 Barvení řezových preparátů 
 

Pro obarvení řezových preparátů bylo nutné: 

1. odparafinování a převedení do vody (zavodnění) - xylen 5 minut, xylen II 5 

minut, 96% alkohol 5 minut, 80% alkohol 5 minut, destilovaná voda 5 minut 

2. barvení - hematoxylin 3-10 minut, krátké opláchnutí ve vodě, ponoření do 

okyseleného alkoholu (80% alkohol s několika kapkami koncentrované HCl) 

3. praní - krátké opláchnutí ve vodě s NaHCO3, poté v čisté vodě, eosin 3 minuty, 

opět krátké opláchnutí v čisté vodě 

4. odvodnění - 80% alkohol 3 minuty, 96% alkohol 3 minuty 

5. prosycení xylenem - xylen I 5 minut, xylen II 5 minut 

6. zamontování do kanadského balzámu 

 

3.2.10.3 Histologická analýza  
 

Histologická analýza se prováděla dle AMANN a BERNDTSON (1986) 

a BERNDTSON et al. (1989). 

U náhodně vybraných semenotvorných kanálků byl měřen a hodnocen 

jejich průměr. Celkem bylo měřeno 25 semenotvorných kanálků, z nichž byla 

stanovena průměrná hodnota. Měření se provádělo na nafocených histologických 

řezech varlat pomocí programu WCIF ImageJ. 

Dále byl u 10 náhodně vybraných semenotvorných kanálků počítán 

počet kulovitých spermatid seřazených v semenotvorném epitelu nejblíže k lumen 

semenotvorného kanálku, a také byl počítán průměrný počet primárních spermatocytů 

na Sertoliho buňku, přičemž bylo hodnoceno 50 Sertoliho buněk. Tato hodnocení se 

prováděla pomocí světelného mikroskopu. 

 

3.2.11 In vivo studie vlivu fluoridů na kapacitaci spermií in vitro 
 

Pro tuto studii byl vybrán inbrední kmen myší BALB/c. Myši byly 

rozděleny do sedmi skupin (A1, A2, A3, B1, B2, B3, K). Tyto skupiny se lišily 

koncentrací podávaných iontů fluoru a hliníku ve vodě (viz. tabulka). Zdrojem iontů 
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fluoru byl NaF, zdrojem iontů hliníku KAl(SO4)2 x 12 H2O. Skupina K byla skupinou 

kontrolní, která nebyla vystavena přítomnosti daných iontů.  

 

skupina F- + Al3+ koncentrace 

kontrola 0 + 0 ppm 

A1 1 + 0 ppm 

A2 10 + 0 ppm 

A3 100 + 0 ppm 

B1 1 + 10 ppm 

B2 10 + 10 ppm 

B3 100 + 10 ppm 

 

Obr. 3.1 Tabulka koncentrace F- + Al3+ iontů v pitné vodě u jednotlivých skupin 

 

Parentální generaci tvořily březí samice. Narozená mláďata byla 

vystavena experimentálním koncentracím iontů od prvního dne postnatálního vývoje po 

dobu 3 měsíců, nejprve prostřednictvím mateřského mléka a poté prostřednictvím pitné 

vody. Po skončení doby expozice byla zvířata usmrcena pomocí cervikální dislokace a 

prováděla se jednotlivá hodnocení. Tato hodnocení zahrnovala určení koncentrace 

spermií (viz. 3.2.2), míry tyrozinové fosforylace v hlavičce spermií po kapacitaci 

spermií in vitro (viz. 3.2.4), hodnocení indukované akrozomální reakce (viz. 3.2.6), 

zjištění relativní váhy varlat, lokalizace aktinu v průběhu kapacitace in vitro v hlavičce 

spermií a také byla provedena histologická analýza.  

 

3.2.12 Multigenerační studie 
 

Pro multigenerační studii byl vybrán outbrední kmen myší CD1. Myši 

byly rozděleny stejně jako v předchozí studii do sedmi skupin lišících se koncentrací 

podávaných iontů fluoru a hliníku ve vodě (viz. 3.2.11).  

Parentální generaci tvořily 3 samice reprodukčního věku pro každou 

skupinu. Tyto samice byly vystaveny po dobu 6 týdnů daným koncentracím iontů 

v pitné vodě, poté byl ke každé z nich připuštěn samec a expozice iontům pokračovala. 

Narozená mláďata se stala F1 generací, která byla vystavena iontům prenatálně, dále 
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prostřednictvím mateřského mléka a poté v pitné vodě. Experiment se prováděl na 10 

samcích a 10 samicích u každé ze sedmi skupin po dobu 8 týdnů od odstavení mláďat 

od matky ve 4. týdnu. Stejným způsobem se pokračovalo až do F3 generace. 

Poté co byla určená doba expozice u každé generace dokončena, 

prováděla se jednotlivá hodnocení. U všech samců byla zjištěna váha těla, varlat, 

epididymis a caudy epididymis, a také byla určena párová testikulární váha. Hodnotila 

se také míra tyrozinové fosforylace v hlavičce spermií po 30 a 90 minutách kapacitace 

spermií in vitro (viz. 3.2.4). U F3 generace se navíc prováděla podrobná histologická 

analýza (viz. 3.2.10.3) a hodnocení morfologie spermií (viz. 3.2.8).  

 

3.2.13 Fluorescenční metody 
 

3.2.13.1 Fixace 
 
Fixace formaldehyd-triton 

Po dobu 10 minut inkubace s 3,7% formaldehydem v PBS (pH = 7,36) 

při pokojové teplotě. Poté 2-3x promytí v PBS a 5 minut inkubace s 15 mM NH4Cl a 

opět 2x promytí v PBS. Následovala poslední inkubace po dobu maximálně 3 minut 

v 0,1% tritonu v PBS a závěrečné promytí v PBS po dobu 3x5 minut. 

 

Fixace formaldehyd-aceton 

Po dobu 10-15 minut inkubace s 3,7% formaldehydem v PBS při 

pokojové teplotě, následovalo 3x promytí v PBS a poté inkubace ve 100% acetonu po 

dobu 5 minut při -20°C. Takto fixované preparáty byly usušeny na vzduchu.  

 

Fixace metanol-aceton 

Po dobu 5 minut inkubace ve vychlazeném metanolu při -20°C a poté 8 

minut ve vychlazeném acetonu opět při -20°C. Zafixované preparáty byly usušeny na 

vzduchu. 
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3.2.13.2 Přímá imunofluorescence 
 

Fixované preparáty byly zavodněny 5 minut v PBS a po dobu 45-60 

minut blokovány pomocí BSA. Próby s navázaným fluoroforem byly naneseny na 

preparát a 1 hodinu inkubovány při pokojové teplotě ve vlhké komůrce chráněné před 

světlem. Fluorescenční próby byly odmyty 3x5 minut v PBS, preparát byl zamontován 

do Vectashield mounting medium a poté analyzován pod fluorescenčním mikroskopem 

Olympus.  

 

3.2.13.3 Nepřímá imunofluorescence 
 

Stejně jako u přímé fluorescence byl preparát zavodněn a blokován. Po 

blokaci v BSA byla ale nejprve nanesena primární protilátka na dobu 2 hodin, která 

byla následně odmyta 5x5 minut v PBS a teprve poté byla na 1 hodinu nanesena próba 

s navázaným fluoroforem.  

 

3.2.14 SDS - polyakrylamidová  elektroforéza a imunodetekce 
 

3.2.14.1 příprava vzorku 
 

Suspenze spermií (5x 106) byla smíchána v poměru 3:1 s 4x 

koncentrovaným neredukujícím vzorkovým pufrem, nebo 1:1 s 2x koncentrovaným 

redukujícím vzorkovým pufrem a 5 minut vařena při 100°C. 

 

3.2.14.2 příprava SDS gelu a elektroforetické rozdělení vzorku 
 

10% separační gel byl po úplné polymeraci převrstven 5% zaostřovacím 

gelem, který za pomoci hřebenu vloženého mezi skla vytvořil jamky pro vzorky. Po 

úplné polymeraci tohoto gelu byl hřeben vyjmut a skla s gelem vložena do 

elektroforetického přístroje. Přístroj byl zaplněn elektrodovým pufrem a do jamek gelu 

bylo naneseno vždy do každé15 µl vzorku nebo 10 µl standartu. Přístroj byl zapnut na 

110 V. Když vzorky dosáhly separačního gelu bylo napětí zvýšeno na 140 V.  



-66- 

3.2.14.3 detekce proteinů v polyakrylamidovém gelu 

3.2.14.3.1 Barvení  gelu pomocí Coomasie blue 
 

Gel byl nejméně na 24 hodin ponořen do barvící lázně a poté přemístěn 

do odbarvovací lázně. Po odbarvení pozadí byl gel ponořen do inkubačního roztoku. 

3.2.14.3.2 Western blotting – přenos proteinu z polyakrylamidového gelu na 
nitrocelulózovou membránu 

 

Do aparatury pro westernblotting byly postupně vloženy: 4 

chromatografické papíry Wattman navlhčené v blotovacím pufru, nitrocelulózová 

membrána, gel a opět 4 chromatografické papíry Wattman navlhčené v blotovacím 

pufru. Přenos probíhal při 0,8 mA na 1 cm2 nitrocelulózové membrány po dobu 1,5 

hodiny. 

3.2.14.3.3 Imunoblotting – detekce proteinů přenesených na nitrocelulózovou 
membránu pomocí imunodetekce 

 

Membrána byla 15 minut zavodněna v roztoku PBS-Tween 0,05%. Dále 

byla na dobu 1 hodiny přenesena do blokačního roztoku - 5% mléko (10 g mléka na 

200 ml PBS- Tween 0,05%). Poté byla vložena do roztoku primární protilátky a 1% 

mléka v  PBS-Tween 0,05% a inkubována po dobu 1,5 hodiny. Primární protilátka byla 

odmyta 6x5 minut v PBS- Tween 0,05%. Následovala inkubace se sekundární 

protilátkou ředěnou v 1% mléku ředěném v PBS-Tween 0,05%. Sekundární protilátka 

byla odmyta 5x5 minut v PBS-Tween 0,05%. Proteiny značené sekundární protilátkou 

byly detekovány na RTG filmu pomocí chemiluminiscenční sady.  

 

3.2.15 19F NMR metoda (nukleární magnetická rezonance) 
 

Pomocí NMR metody byla potvrzena absence fluoridů ve vodovodní 

 pitné vodě a naopak přítomnost fluoridů a fluoro-hlinitých sloučenin v experimentální 

pitné vodě. Podle výsledků SOHN et al. (1999) byl chemický posun volných fluoridů 

brán jako nula a předpokládaný chemický posun fluoro-hlinitých sloučenin byl -34 

ppm.  
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4. Výsledky 
 

4.1 In vivo studie vlivu fluoridů na kapacitaci spermií in vitro 
 

Touto studií byl sledován vliv fluoridů na kapacitaci myších spermií in 

vitro po tříměsíčním podávání fluoridů v pitné vodě v koncentracích 0, 1, 10 a 100 ppm 

a zároveň jejich synergické působení s hliníkem, který byl podáván v množství 10 ppm. 

 

4.1.1 19F NMR (nukleární magnetická rezonance) 
 

Pomocí metody 19F NMR bylo prokázáno, že dochází ke vzniku fluoro-

hlinitých komplexů ve vodě, která obsahovala 10 mM koncentraci NaF a 3,5 mM 

koncentraci KAl(SO4)2 x 12 H2O. Provedená kontrola bez přítomnosti jakékoli 

koncentrace KAl(SO4)2 x 12 H2O vykazovala pouze pík v bodě 0 ppm, tedy pík 

volných fluoridových iontů.  

 
Obr. 4.1  NMR spektrogram (DVOŘÁKOVÁ-HORTOVÁ et al., 2007) 

První pík v bodě 0 ppm reprezentuje volné fluoridové ionty, pík v bodě -34 ppm 

reprezentuje vzniklé fluoro-hlinité komplexy. 
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4.1.2 Histologická analýza 
 

Histologické řezy varlat poukazují na kvalitativní  rozdíly ve 

spermatogenezi mezi jednotlivými experimentálními skupinami. U kontrolní skupiny a 

skupin A1, A2, B1, B2 může být spermatogeneze považována za normální. Distribuce 

zárodečných buněk uvnitř semenotvorného epitelu byla rovnoměrná a velmi vysoká. Při 

okraji semenotvorného epitelu bylo přítomno jak velké množství kulatých tak i 

protáhlých spermatid.    

Naopak u skupin A3 a B3 byla hustota zárodečných buněk redukována. 

Narušenou spermatogenezi dokazoval snížený počet kulatých i protáhlých spermatid při 

okraji lumen oproti kontrolní skupině. U těchto skupin také docházelo k poklesu adheze 

buněk v intersticiu a částečně také v semenotvorných kanálcích.  

 

 
 

Obr. 4.2 Histologické řezy varlat myši (DVOŘÁKOVÁ-HORTOVÁ et al., 2007) 

a) kontrola, b) B1 skupina, c) A3 skupina, d) B3 skupina 

semenotvorný kanálek (ST), intersticium (IT) 
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4.1.3 Koncentrace spermií a relativní váha varlat 
 

Po zvážení těla a odebrání varlat z usmrceného samce myši byla 

stanovena relativní váha varlat. Z distální části caudy epididymis byly uvolněny 

spermie do M2 média a poté spočítána jejich koncentrace pomocí Bürkerovi komůrky.  

Nejvyšší koncentraci spermií ze všech experimentálních skupin 

vykazovala skupina A1, jejíž průměrná epididymální koncentrace byla 1,5.108. 

Naopak nejnižší koncentraci spermií vykazovaly skupiny A3, B3, jejichž průměrná 

epididymální koncentrace nepřesahovala 0,5.108. Tyto výsledky korelují s relativní 

váhou varlat, kde A1 skupina vykazovala průměrnou hodnotu 0,9%. U ostatních skupin 

byla průměrná hodnota relativní váhy varlat rovna nebo nižší než 0,8%. 
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Obr. 4.3 Graf epididymální koncentrace spermií 
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Obr. 4.4  Graf relativní váhy varlat 

 

Statistické zhodnocení získaných výsledků epididymální koncentrace spermií a 

relativní váhy varlat 

Na základě analýzy rozptylu bylo prokázáno, že výsledky epididymální 

koncentrace spermií vykazují statisticky signifikantní rozdíl mezi skupinou A1 a 

skupinami A3, B2, B3. Tyto výsledky jsou srovnatelné s výsledky vážení varlat, kde je 

signifikantní rozdíl taktéž mezi skupinou A1 a skupinami A3, B2.  

 

4.1.4 Lokalizace aktinu v hlavičce spermie myši během kapacitace 
spermií in vitro 

 

S postupujícím časem kapacitace spermií in vitro dochází k nárůstu 

distribuce F-aktinu v hlavičce spermie, což koreluje s úbytkem distribuce G-aktinu. 

Mezi 90 a 120 minutami kapacitace in vitro u kontrolní a A1 skupiny mělo 85% 

spermií imunofluorescenčně značených na F-aktin jasně označen kortikální a 

subakrozomální cytoskelet a perinukleární théku, která obklopuje jaderný obal. 

Naopak u skupin A3, B2, B3 byl počet spermií schopných dosáhnout 

výše popsané míry distribuce F-aktinu o 32% menší.  
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Obr. 4.5 Lokalizace aktinu v hlavičce spermie myši během kapacitace spermií in vitro 

(DVOŘÁKOVÁ-HORTOVÁ et al., 2007)  

a) G-aktin – čas kapacitace 0 minut, b) G-aktin – čas kapacitace 90 minut,  

c) F-aktin – čas kapacitace 0 minut, d) F-aktin – čas kapacitace 90 minut 

 

4.1.5 Tyrozinová fosforylace v hlavičce spermie myši 
 

U kontrolní a A1 skupiny bylo množství spermií, u kterých probíhá 

tyrozinová fosforylace, v časech 30, 60 a 120 minut kapacitace in vitro nejvyšší ze 

všech experimentálních skupin. Procento spermií, které vykazovaly tyrozinovou 

fosforylaci po 30 minutách kapacitace bylo 9-11%, po 90 a 120 minutách kapacitace 

10-15% celkové populace spermií. Po 180 minutách kapacitace docházelo u těchto 

skupin k poklesu tyrozinové fosforylace na 7-9%. Kontrolní skupina vykazovala ve 

všech časech vždy větší procento označených buněk než skupina A1.  

Procento spermií, které vykazovaly tyrozinovou fosforylaci ze skupin 

A2, A3, B1, B2 po 30 minutách kapacitace bylo v průměru 5-7% a po 60 a 120 

minutách kapacitace to bylo 8-11% celkové populace spermií.  

Největší rozdíl oproti všem skupinám vykazovala skupina B3, u níž byla 

tyrozinová fosforylace velmi nízká během celého experimentu a procento označených 

spermií nepřekročilo 6% celkové populace spermií.  
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Obr. 4.6 Tyrozinová fosforylace v hlavičce a bičíku spermie myši  

(DVOŘÁKOVÁ-HORTOVÁ et al., 2007) 

Zeleně – tyrozinová fosforylace, Červeně – propidium jodid (jádro) 
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Obr. 4.7 Graf tyrozinové fosforylace po 30 minutách kapacitace spermií in vitro 
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Obr. 4.8 Graf tyrozinové fosforylace po 60 minutách kapacitace spermií in vitro 
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Obr. 4.9 Graf tyrozinové fosforylace po 120 minutách kapacitace spermií in vitro 
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Obr. 4.10 Graf tyrozinové fosforylace po 180 minutách kapacitace spermií in vitro 
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Statistické zhodnocení získaných výsledků tyrozinové fosforylace v hlavičce 

spermie myši po kapacitaci in vitro 

Na základě analýzy rozptylu byl v časech 30, 60 a 120 minut kapacitace 

spermií in vitro prokázán statisticky signifikantní rozdíl mezi kontrolní a A1 skupinou a 

skupinami A2, A3, B1, B2, B3. V čase 180 minut byl statisticky signifikantní rozdíl 

pouze u skupin B2 a B3. 

 

4.1.6 Indukovaná akrozomální reakce 
 

Akrozomální reakce byla indukována pomocí calcium ionoforu v časech 

60, 120 a 180 minut kapacitace spermií in vitro. Počet spermií které prošly 

indukovanou akrozomální reakcí byl jednoznačně závislý na čase kapacitace. Před 

statistickým hodnocením byla všechna data transformována do procentuálního 

zastoupení spermií, které prošly akrozomální reakcí z celkového množství počítaných 

buněk.  

Procento spermií, které prošly indukovanou akrozomální reakcí ze 

skupin A3 a B3 bylo vyšší než u kontrolní skupiny v čase kapacitace 120 minut. 

Nicméně procento spermií po akrozomální reakci po 180 minutách kapacitace 

nevykazovalo mezi skupinami žádné rozdíly.  

Mezi jedinci uvnitř jednotlivých skupin se vyskytoval určitý stupeň 

variability, a to především ve skupinách A3, B2 a B3 během celého experimentu. 
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Obr. 4.11 Indukovaná akrozomální reakce 

A - hlavička spermie s intaktním akrozómem označeným zeleně pomocí PNA lectinu 

B - hlavička spermie po akrozomální reakci  

 

Skupina Spermie po akrozomální reakci (%) 

60 min kapacitace 120 min kapacitace 180 min kapacitace 

A1 79,23 ± 2,88 74,73 ± 1,52 88,57 ± 0,71 

A2 69,09 ± 1,98 80,32 ± 0,92 85,34 ± 1,12 

A3 84,99 ± 4,07 91,09 ± 0,85 89,35 ± 1,40 

B1 68,76 ± 1,34 75,46 ± 1,46 89,86 ± 0,99 

B2 71,48 ± 1,66 84,41 ± 2,42 83,99 ± 2,14 

B3 73,21 ± 4,52 87,57 ± 2,64 86,69 ± 1,79 

Kontrola 71,75 ± 2,20 85,16 ± 1,42 90,16 ± 0,88 

 

Obr. 4.12 Tabulka procentuálního zastoupení spermií, u kterých úspěšně proběhla 

indukovaná akrozomální reakce 

 

Statistické zhodnocení získaných výsledků indukované akrozomální reakce in vitro 

Na základě analýzy rozptylu nebyl  u žádné z experimentálních skupin 

ani u jednoho z časů kapacitace prokázán statisticky signifikantní rozdíl.  

 

A B 
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4.2 Histologická analýza vlivu fluoridů na reprodukci 
v multigenerační studii 

 

Cílem této studie bylo histologicky analyzovat vliv fluoridů na 

reprodukční orgány samců a schopnost spermatogeneze ve třech generacích myší.  

Myši byly rozděleny do stejných experimentálních skupin, podle 

podávaného množství fluoridů a iontů hliníku, jako v předcházející in vivo studii (viz. 

4.1). Daným iontům ale byly vystaveny již během prenatálního života, dále 

prostřednictvím mateřského mléka a následně po dobu osmi týdnů v pitné vodě. 

 

4.2.1 Hrubé morfologické pozorování 
 

U kontrolní a A1 skupiny se jako u jediných během všech tří generací 

nevyskytla jakákoliv abnormalita během hrubého morfologického pozorování. U 

skupin ostatních se alespoň v jedné generaci objevilo zakrnělé nebo nevyvinuté varle, 

(popř. varlata), také bylo časté požírání čerstvě narozených mláďat matkou nebo 

dokonce úmrtí březí samice. 

 

Skupina Generace 

F1 F2 F3 

A1 --- --- --- 

A2 --- 2 matky požíraly mláďata zakrnělé varle 

A3 nevyvinuté varle zemřela březí samice --- 

B1 zemřela matka matka požírala mláďata --- 

B2 --- --- zakrnělá varlata 

B3 --- zakrnělé varle --- 

Kontrola --- --- --- 

 

Obr. 4.13 Tabulka abnormalit zaznamenaných během hrubého morfologického 

pozorování 
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4.2.2 Váha těla samců 
 

Tělo samců bylo vždy po usmrcení cervikální dislokací nejprve zváženo. 

Váha těla samců z kontrolní skupiny byla u všech tří generací stabilní, u jedinců se 

výrazně neměnila a vždy byla vyšší než 35 gramů. U skupiny A1 docházelo s každou 

generací ke zvyšování tělesné hmotnosti. Všechny ostatní skupiny vykazovaly 

v průběhu generací pokles tělesné hmotnosti. Tento pokles byl nejvýraznější především 

u třetí generace. Nejnižší hmotnost vykazovaly samci ze skupin B1 a B3, jejichž váha 

ve třetí generaci byla pouze cca 30 gramů.       

 

Váha těla samců

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45

A1 A2 A3 B1 B2 B3 Kontrola

skupina

vá
ha

 tě
la

 (g
)

F1
F2
F3

 
 

Obr. 4.14 Graf váhy těla samců 

 

Statistické zhodnocení získaných výsledků vážení těla samců 

Na základě analýzy rozptylu byl prokázán statisticky signifikantní rozdíl 

mezi F1 a F3 generací u skupin B1, B2, B3. 

Vzájemným porovnáním jednotlivých skupin v každé generaci byl 

prokázán statisticky signifikantní rozdíl u F1 generace mezi kontrolní skupinou a 

skupinami A1, B1, B3; u F2 generace mezi kontrolní skupinou a skupinou B3 a u F3 

generace mezi kontrolní skupinou a skupinami B1, B3. 
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4.2.3 Párová testikulární váha 
 

Po odebrání pravého a levého varlete z usmrceného samce myši byla 

stanovena párová testikulární váha. U kontrolní skupiny byly hodnoty párové 

testikulární váhy nejvyšší a přesahovaly 0,25 gramu. Třetí generace kontrolní skupiny 

dokonce vykazovala nárůst párové testikulární váhy. K tomuto nárůstu došlo také u 

skupiny A1, průměrná hodnota byla ale oproti kontrole vždy nižší. U ostatních skupin 

se párová testikulární váha s generacemi výrazně neměnila, pohybovala se v rozmezí 

0,2-0,25 gramu. Výjimku tvořila skupina B1 u níž došlo v průběhu generací 

k výraznému poklesu párové testikulární váhy a již v první generaci byla nejnižší ze 

všech experimentálních skupin a nepřesahovala hodnotu 0,2 gramu. 
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Obr. 4.15 Graf párové testikulární váhy 

 

Statistické zhodnocení získaných výsledků párové testikulární váhy 

Na základě analýzy rozptylu byl prokázán statisticky signifikantní rozdíl 

mezi F1 a F3 generací pouze u skupiny B1.  

Vzájemným porovnáním jednotlivých skupin v každé generaci byl 

prokázán statisticky signifikantní rozdíl u F1 generace mezi kontrolní skupinou a 

skupinami A2, A3, B1, B2, B3; u F2 generace mezi kontrolní skupinou a skupinami 

A2, B1, B2, B3 a u F3 generace mezi kontrolní skupinou a skupinami A2, A3, B1, B2, 

B3.  
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4.2.4 Váha varlat 
 

Váha odebraných varlat byla hodnocena také samostatně. Výsledky 

samostatného hodnocení váhy pravého a levého varlete se shodují s výsledky párové 

testikulární váhy. Rozdíl mezi váhou pravého a levého varlete je pouze ve vyšší 

průměrné hmotnosti pravého varlete a to u všech experimentálních skupin ve všech 

generacích. Tento rozdíl ale není statisticky významný a trend mezi váhou pravého a 

levého varlete zůstal zachován. 

 

Statistické zhodnocení získaných výsledků vážení levého a pravého varlete 

Na základě analýzy rozptylu byl prokázán statisticky signifikantní rozdíl 

mezi F1 a F3 generací u váhy levého i pravého varlete pouze u skupiny B1.  

Vzájemným porovnáním jednotlivých skupin v každé generaci byl 

prokázán statisticky signifikantní rozdíl u F1 generace mezi kontrolní skupinou a 

skupinami A2, A3, B1, B2, B3; u F2 generace mezi kontrolní skupinou a skupinami 

A2, A3, B1, B2, B3 a u F3 generace mezi kontrolní skupinou a skupinami A2, A3, B1, 

B2, B3. Tyto statisticky signifikantní rozdíly mezi skupinami jednotlivých generací se 

shodovaly u výsledků vážení levého i pravého varlete. 
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Obr. 4.16 Graf váhy levého varlete 
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Obr. 4.17 Graf váhy pravého varlete 
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4.2.5 Váha epididymis (nadvarlat) 
 

Výsledky vážení levého a pravého epididymis jsou téměř totožné. 

Kontrolní skupina byla během všech tří generací stabilní a průměrná váha epididymis 

byla rovna nebo vyšší než 0,05 gramu. A1 skupina byla také stabilní, v F3 generaci u ní 

dokonce došlo k mírnému nárůstu.  

Skupiny A3, B3 vykazovaly v F1 a F3 generacích nižší hodnoty než 

skupina kontrolní. U F2 generace ale došlo u těchto skupin překvapivě k prudkému 

nárůstu průměrné váhy epididymis, která dokonce předčila průměrné hodnoty kontrolní 

skupiny. U skupiny A2 došlo k opačnému trendu, F1 a F3 generace dosáhly hodnot 

kontrolní skupiny, ale u F2 generace došlo k prudkému poklesu průměrné hodnoty. 

Skupina B1 byla během F1 a F2 generace stabilní, u F3 generace již 

došlo k prudkému poklesu až na průměrnou hodnotu 0,04 gramu. 

Skupina B2 byla během všech tří generací stabilní s průměrnými 

hodnotami srovnatelnými s kontrolní skupinou. 

 

Statistické zhodnocení získaných výsledků vážení levého a pravého epididymis 

Na základě analýzy rozptylu byl prokázán statisticky signifikantní rozdíl 

mezi F1 a F3 generací u váhy levého i pravého epididymis u skupin A2, B1, B3.  

Vzájemným porovnáním jednotlivých skupin po vážení levého 

epididymis v každé generaci byl prokázán statisticky signifikantní rozdíl u F1 generace 

mezi kontrolní skupinou a skupinou B3; u F2 generace mezi kontrolní skupinou a 

skupinou A2 a u F3 generace mezi kontrolní skupinou a skupinami B1, B3. 

Vzájemným porovnáním jednotlivých skupin po vážení pravého 

epididymis v každé generaci byl prokázán statisticky signifikantní rozdíl u F1 generace 

mezi kontrolní skupinou a skupinami A3, B3; u F2 generace mezi kontrolní skupinou a 

skupinou A2 a u F3 generace mezi kontrolní skupinou a skupinami A2, A3, B1, B3. 
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Obr. 18 Graf váhy levého epididymis 
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Obr. 19 Graf váhy pravého epididymis 
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4.2.6 Váha caudy epididymis (ocasu nadvarlete) 
 

Výsledky vážení levé a pravé caudy epididymis ne zcela korelují. 

Kontrolní skupina byla u všech tří generací stabilní, pravá cauda epididymis ale vždy 

vykazovala vyšší průměrnou hmotnost než levá cauda epididymis. Hmotnost caudy 

epididymis byla u kontrolní skupiny v rozmezí 0,018-0,020 gramu. 

Průměrná váha caudy epididymis u skupin A1, A2, A3 byla během 

generací srovnatelná s kontrolní skupinou, nicméně se u těchto skupin vyskytovaly 

velké odchylky mezi jedinci. 

Skupina B1 byla během F1 a F2 generace stabilní a dosahovala 

podobných hodnot jako skupina kontrolní. U F3 generace ale došlo k prudkému 

poklesu průměrné hodnoty pod hranici 0,015 gramu. 

U skupin B2, B3 došlo během F2 generace k překvapivému nárůstu 

průměrné váhy oproti generaci F1 a F3. Průměrná hodnota u F2 generace byla dokonce 

vyšší než skupina kontrolní.  

 

Statistické zhodnocení získaných výsledků vážení levé a pravé caudy epididymis 

Na základě analýzy rozptylu byl prokázán statisticky signifikantní rozdíl 

mezi F1 a F3 generací u váhy levé caudy epididymis u skupin A2, B1, B3. Statisticky 

signifikantní rozdíl mezi F1 a F3 generací u váhy pravé caudy epididymis byl prokázán 

pouze u skupiny B1.  

Vzájemným porovnáním jednotlivých skupin po vážení levé caudy 

epididymis v každé generaci byl prokázán statisticky signifikantní rozdíl u F1 generace 

mezi kontrolní skupinou a skupinou B3; u F2 generace mezi kontrolní skupinou a 

skupinou A1 a u F3 generace mezi kontrolní skupinou a skupinami A3, B1, B3. 

Vzájemným porovnáním jednotlivých skupin po vážení pravé caudy 

epididymis v každé generaci byl prokázán statisticky signifikantní rozdíl u F1 generace 

mezi kontrolní skupinou a skupinami B2, B3; u F2 generace nebyl prokázán žádný 

statisticky signifikantní rozdíl mezi experimentálními skupinami a skupinou kontrolní a 

u F3 generace byl statisticky signifikantní rozdíl mezi kontrolní skupinou a skupinami 

A3, B1, B3. 
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Obr. 20 Graf váhy levé caudy epididymis 
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Obr. 21 Graf váhy pravé caudy epididymis 
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4.2.7 Průměr semenotvorných kanálků 
 

V rámci podrobné histologické analýzy F3 generace byl měřen průměr 

semenotvorných kanálků (AMANN a BERNDTSON 1986, BERNDTSON et al., 

1989). Měření se provádělo na nafocených histologických řezech varlat od náhodně 

vybraných jedinců jednotlivých skupin F3 generace. 

Kontrolní skupina vykazovala nejvyšší průměrné hodnoty měření. 

Průměr semenotvorných kanálků kontrolní skupiny byl 130-140 µm. Průměrná hodnota 

u ostatních experimentálních skupin nepřesahovala 120 µm.  
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Obr. 22 Graf průměrů semenotvorných kanálků  

 
 
Statistické zhodnocení získaných výsledků měření semenotvorných kanálků  

Na základě analýzy rozptylu byl prokázán statisticky signifikantní rozdíl 

mezi kontrolní skupinou a skupinami A1, A2, A3, B1, B2, B3.  
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4.2.8 Počet kulovitých spermatid v semenotvorných kanálcích u 
experimentálních skupin F3 generace 

 

U poslední, tedy F3 generace, byla provedena podrobnější histologická 

analýza dle BERNDTSON et al. (1989).  

Na připravených histologických řezech varlat byl z náhodně vybraných 

semenotvorných kanálků od náhodně vybraných jedinců jednotlivých skupin F3 

generace počítán počet kulovitých spermatid seřazených v semenotvorném epitelu 

nejblíže k lumen semenotvorného kanálku.  

Nejvyšší počet kulovitých spermatid ze všech skupin vykazovala 

skupina kontrolní (70-80 spermatid). Počet kulovitých spermatid u ostatních skupin 

s narůstající dávkou fluoridů a fluoridů hliníku klesal. Průměrná hodnota u těchto 

skupin byla v rozmezí 40-65 kulovitých spermatid na semenotvorný kanálek. 
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Obr. 23 Graf počtu kulovitých spermatid v semenotvorném kanálku 

 

Statistické zhodnocení získaných výsledků počítání kulovitých spermatid 

v semenotvorném kanálku 

Na základě analýzy rozptylu byl prokázán statisticky signifikantní rozdíl 

mezi kontrolní skupinou a všemi ostatními experimentálními skupinami, tzn. A1, A2, 

A3, B1, B2, B3. 
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4.2.9 Průměrný počet primárních spermatocytů na Sertoliho buňku u 
experimentálních skupin F3 generace 

 

Další histologickou analýzou u F3 generace bylo počítání průměrného 

počtu primárních spermatocytů na Sertoliho buňku (AMANN a BERNDTSON 1986, 

BERNDTSON et al., 1989).   

Počítání se provádělo opět na připravených histologických řezech varlat 

v náhodně vybraných semenotvorných kanálcích od náhodně vybraných jedinců 

jednotlivých skupin F3 generace.  

Výsledky korelují s výsledky počítání kulovitých spermatid 

v semenotvorném kanálku. Nejvyšší průměrný počet primárních spermatocytů na 

Sertoliho buňku vykazovala skupina kontrolní (2-3 primární spermatocyty). Skupiny 

A3, B1, B2, B3 neobsahovaly nikdy více jak dva primární spermatocyty na Sertoliho 

buňku, což svědčí o snížené spermatogenezi u těchto skupin. 
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Obr. 24 Graf průměrného počtu primárních spermatocytů na Sertoliho buňku 

 

Statistické zhodnocení získaných výsledků počítání průměrného počtu primárních 

spermatocytů na Sertoliho buňku 

Na základě analýzy rozptylu byl prokázán statisticky signifikantní rozdíl 

mezi kontrolní skupinou a skupinami A2, A3, B1, B2, B3. 
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4.2.10 Hodnocení morfologie spermií u experimentálních skupin F3 
generace 

 

U F3 generace byla hodnocena také morfologie spermií dle WYROBEK 

a BRUCE (1975) a KAWAI et al. (2006). U všech experimentálních skupin i skupiny 

kontrolní se vyskytovaly patologické spermie, tzn. spermie bez háčku, spermie 

s abnormálním tvarem hlavičky, spermie s banánovitým tvarem hlavičky a spermie 

s cytoplazmatickou kapénkou (viz. Obr. 25 Morfologie spermií, následující strana). 

Jejich výskyt byl ale velmi nízký, mezi jednotlivými skupinami se výrazně nelišil a 

nevykazoval statisticky signifikantní rozdíl.  
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Obr. 25 Morfologie spermií 

A – normální tvar spermie, B – hlavička spermie bez háčku, C – amorfní tvar hlavičky 

spermie, D – banánovitý tvar hlavičky spermie, E – spermie s cytoplazmatickou 

kapénkou (viz. šipka) 
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4.3 Vliv fluoridů na míru tyrozinové fosforylace při kapacitaci 
spermií in vitro v multigenerační studii 

 

Tyrozinová fosforylace v hlavičce spermií byla hodnocena po 30 a 90 

minutách kapacitace spermií in vitro u všech experimentálních skupin a ve všech 

generacích. Kontrolní skupina vykazovala během všech tří generací stabilní hodnoty 

v rozmezí 6-8% označených spermií z celkové populace.  

U A1 skupiny bylo množství spermií, u kterých proběhla tyrozinová 

fosforylace, v čase 30 i 90 minut kapacitace nejvyšší ze všech experimentálních skupin 

(6-11%). V průběhu generací ale docházelo k mírnému poklesu.  

Ostatní skupiny vykazovaly alespoň v první generaci srovnatelných 

hodnot jako skupina kontrolní. U skupiny B3 ale došlo k prudkému poklesu již v F2 

generaci. U skupin A2, A3, B1, B2 tento pokles nastal až v F3 generaci a procento 

označených buněk bylo pouze 4-6% z celkové populace spermií. 

 

Statistické zhodnocení získaných výsledků tyrozinové fosforylace po kapacitaci 

spermií in vitro v multigenerační studii 

Na základě analýzy rozptylu byl prokázán statisticky signifikantní rozdíl 

mezi F1 a F3 generací po 30 minutách kapacitace in vitro u skupin A2, A3, B2, B3. Po 

90 minutách kapacitace spermií in vitro byl prokázán statisticky signifikantní rozdíl 

mezi F1 a F3 generací u skupin A2, A3, B1, B2, B3. 

Vzájemným porovnáním jednotlivých skupin po 30 minutách kapacitace 

in vitro v každé generaci byl prokázán statisticky signifikantní rozdíl u F1 generace 

mezi kontrolní skupinou a skupinou B1. U F2 generace mezi kontrolní skupinou a 

skupinami A3, B3. U F3 generace mezi kontrolní skupinou a skupinami A2, A3, B1, 

B2, B3. 

Vzájemným porovnáním jednotlivých skupin po 90 minutách kapacitace 

in vitro v každé generaci bylo prokázáno, že u F1 a F2 generace není statisticky 

signifikantní rozdíl mezi experimentálními skupinami a skupinou kontrolní. U F3 

generace byl prokázán statisticky signifikantní rozdíl mezi kontrolní skupinou a 

skupinami A3, B1, B2, B3. 
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Obr. 26 Graf tyrozinové fosforylace po 30 minutách kapacitace spermií in vitro 
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Obr. 27 Graf tyrozinové fosforylace po 90 minutách kapacitace spermií in vitro 
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Elektroforetické hodnocení míry tyrozinové fosforylace při kapacitaci spermií in 

vitro  

 

Pomocí SDS polyakrylamidové elektroforézy jsme zaznamenali změny 

v tyrozinové fosforylaci proteinů v průběhu kapacitace spermií in vitro. 

Míra tyrozinové fosforylace byla testována v časech 30, 60, 90 a 120 

minut kapacitace spermií in vitro.  

S přibývající dobou kapacitace docházelo k postupnému nárůstu míry 

tyrozinové fosforylace, maximum pak bylo v časech 60 a 90 minut. V čase 120 minut 

došlo k náhlé defosforylaci proteinů k níž dochází těsně před akrozomální reakcí.  

 

 

 
 

Obr. 28 Výsledek imunoblottingu  
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4.4 Přítomnost estrogenů v kapacitačním médiu in vitro 
 

Přítomnost estrogenů v kapacitačním M2 médiu byla hodnocena 

metodou vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s UV detekcí. 

Do kapacitačního M2 média obsahujícího 0,4% BSA byly přidány 

spermie uvolněné z caudy epididymis. Výsledná koncentrace spermií v médiu byla 5 x 

106 /ml.  

Bylo zjištěno, že během prvních 5 minut po přidání estrogenu do M2 

média vyváže BSA 5% (tzn. 10 µg/L) z celkové koncentrace 200 µg/L přítomného 

estrogenu. Spermie během 90 minut kapacitace in vitro vyváží cca 8% (tzn. 16 µg/L) z 

celkové koncentrace 200 µg/L přítomného estrogenu. 
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Obr. 29 Chromatogram M2 média (vložen zvětšený úsek chromatogramu) 

(VADINSKÁ et al., 2008) 
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Obr. 30 Chromatogram supernatantu (200 µg/L E1 + M2 médium + spermie) na 

počátku kapacitace spermií in vitro (tzn. v čase 0 minut) 

(VADINSKÁ et al., 2008) 
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5. Diskuze 
 

5.1 In vivo studie vlivu fluoridů na kapacitaci spermií in vitro 
 

Cílem této studie bylo zjistit, zda vystavení fluoridům a fluoridům 

hliníku in vivo má vliv na kapacitaci spermií in vitro. Předmětem našeho zájmu byla 

tyrozinová fosforylace a aktinová polymerizace v hlavičce spermie myši. Hlavním 

důvodem byla spojitost mezi funkcí G-proteinů, tyrozinovou fosforylací, aktinovou 

polymerizací a schopností spermie projít akrozomální reakcí, která existuje právě 

v hlavičce spermie. Hodnocením těchto parametrů je tedy možné posoudit schopnost 

spermií kapacitovat in vitro po ovlivnění fluoridy, které v přítomnosti velmi malého 

množství iontů hliníku vytváří fluoro-hlinité komplexy. Tyto komplexy pak působí jako 

analogy fosfátových skupin (CHABRE, 1990), které interferují s aktivitou G-proteinů 

(STERNWEIS a GILMAN, 1982) a P-typem ATPáz (TROULLIER et al., 1992), což 

jsou důležité součásti signálních drah během maturace spermií.   

Studie PUSHPALATA et al. (2005) na potkanech ukazuje negativní vliv 

fluoridů v koncentracích 4,5 a 9 ppm na testikulární index, počet spermií, a také jejich 

motilitu, viabilitu a funkci. Narozdíl od této studie jsme nepozorovali žádné rozdíly 

v motilitě a viabilitě spermií. A1 skupina vystavená doporučené denní dávce 1 ppm 

fluoridů v pitné vodě navíc vykazovala nejpříznivější koncentraci spermií a relativní 

váhu varlat. 

Naše výsledky kapacitace spermií in vitro ukazují statisticky 

signifikantní pokles tyrozinové fosforylace hlavičky spermií a následný pokles aktinové 

polymerizace ve skupinách vystavených fluoridům (A2, A3) a fluoridům hliníku (B1, 

B2, B3) ve srovnání s kontrolou. Překvapivě také skupina B1, která byla vystavena 

doporučené denní dávce fluoridů a maximální denní dávce hliníku se statisticky lišila 

od kontroly s výjimkou času 180 minut kapacitace. V tomto čase byla skupina B1 

nejvíce srovnatelná se skupinou kontrolní. Toto může poukazovat na tzv. „catching up“ 

mechanizmus a časově zpožděný průběh kapacitace in vitro u této skupiny. 

Obecně skupiny B1 a B2 vykazovaly stejné výsledky jako skupiny A2 a 

A3. Tento posun může být vysvětlen synergickým působením fluoridů a iontů hliníku, 

které společně vytváří AlFx komplexy (COGGESHALL a ALTMAN, 1989) nebo 
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změnou anorganického fluoridu na organický fluor, který byl popsán jako biologická 

fluorace  (DONG et al., 2004).  

U A skupin nicméně nemůžeme opomíjet přítomnost velmi malého 

množství hliníku v potravě, kterému byly vystaveny všechny skupiny myší. Přesto mezi 

skupinou A1 a B1 existuje významný rozdíl.  

Tvorba AlF4
- komplexů byla popsána ve studii BOND a HEFTER 

(2002), ve shodě s touto prací se také nám podařilo dokázat pomocí metody 19F NMR, 

že ve vodě podávané experimentálním myším dochází ke vzniku fluoro-hlinitých 

komplexů (DVOŘÁKOVÁ-HORTOVÁ et al., 2007). AlFx komplexy interferují 

s aktivitou různých G-proteinů (STERNWEIS a GILMAN, 1982) a inhibují P-typy 

ATPáz (TROULLIER et al., 1992). Na, K-ATPáza je členem této skupiny a je přítomna 

na spermiích (WOO et al., 2000). Význam G-protein/PKC dráhy pro aktivaci PLD byla 

potvrzena BREITBART et al. (2005). V souladu s našimi výsledky poklesu tyrozinové 

fosforylace popisuje STUNFF et al. (2000) inhibici PLD aktivity AlF4
- komplexy v  

membránové frakci a to prostřednictvím specifické podjednotky heterotrimerického G-

proteinu. Kromě toho LI a FLEMING (1999) informovali o možné inhibici aktivity 

PLD AlF4
- komplexy a to nezávisle na G-proteinech.   

Z těchto poznatků vyplývá, že existuje více možných mechanizmů, 

kterými AlF4
- komplexy mohou modifikovat proces kapacitace. 

Zajímavé výsledky publikoval DOMINGUEZ et al. (1995), podle něhož 

fluoro-hlinité komplexy, jako GTP-vázající faktory, podporují aktivaci spermií a 

vyvolávají akrozomální reakci. 

Naše výsledky nepotvrdily statisticky významný rozdíl mezi skupinami 

u vápníkem indukované akrozomální reakce. Toto může být zapříčiněno tím, že 

spermie nebyly vystaveny AlF4
- iontům přímo v kapacitačním médiu, ale pouze 

systémově. Také v našem případě nebyla zjišťována spontánní akrozomální reakce, ale 

reakce indukovaná. Nejlepším způsobem jak testovat míru akrozomální reakce by byla 

její indukce pomocí zona pellucida.  
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5.2 Histologická analýza vlivu fluoridů na reprodukci 
v multigenerační studii 
 

Cílem histologické analýzy bylo zjistit, zda vystavení fluoridům a 

fluoridům hliníku má vliv na průběh a kvalitu spermatogeneze a zda je ovlivněna 

reprodukční schopnost myší v průběhu tří generací.  

Studie se prováděla (narozdíl od studie předchozí) na outbredním kmeni 

myší CD1. Outbrední kmen totiž lépe simuluje genetickou heterozygotnost lidské 

populace než kmen inbrední. 

Při hrubém morfologickém pozorování byly zaznamenány u skupin A2, 

A3, B1, B2, B3 abnormality, které již poukazovaly na možný negativní vliv fluoridů a 

fluoridů hliníku na reprodukci, ale také na organizmus jako celek. Tento předpoklad 

potvrzuje absence jakýchkoliv abnormalit u skupiny kontrolní a skupiny A1 

(doporučená denní dávka fluoridů) během všech tří generací.  

Váha těla byla negativně ovlivněna u skupin B1 a B3 již od první 

generace a s postupujícími generacemi dále klesala. Ostatní skupiny vykazovaly 

stabilní hodnoty během všech tří generací a dosahovaly srovnatelných hodnot jako 

skupina kontrolní.  

Párová testikulární váha již naznačila negativní vliv fluoridů a fluoridů 

hliníku na testikulární index. Oproti váze těla, v níž většina skupin dosahovala hodnot 

skupiny kontrolní, párová testikulární váha prokázala statisticky významný pokles 

hodnot již od první generace u všech skupin (opět s výjimkou skupiny A1) oproti 

kontrole. Nicméně tyto nižší hodnoty již zůstaly v průběhu dalších generací stabilní. 

Výjimku tvořily stejně jako u váhy těla skupiny B1 a B3 u nichž v průběhu generací 

nadále docházelo k prudkému poklesu hodnot. 

Výsledky vážení epididymis a caudy epididymis potvrzují nepříznivé 

působení fluoridů hliníku u skupin B1 a B3 a to především ve třetí generaci myší. U 

ostatních experimentálních skupin docházelo k většímu rozptylu mezi testovanými 

jedinci, což naznačuje různou citlivost jedinců na podmínky, kterým byly vystaveni, 

tedy typický znak variabilní populace.  

Pro uvolňování testosteronu z Leydigových buněk je nutná interakce 

luteinizačního hormonu s receptory spojenými s G-proteiny (PAYNE a 

O´SHAUGHNESSY, 1996). Také adheze Sertoliho buněk ke spermatogenním buňkám 

je závislá na signalizaci přes G-proteiny (RICHBURG et al., 2002). Fluoro-hlinité 
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komplexy, které interferují s aktivitou G-proteinů mohou tedy potenciálně narušovat 

průběh spermatogeneze.  

GHOSH et al. (2002) popsal u potkanů vystavených NaF pokles váhy 

varlat a poruchy spermatogeneze, které spojuje s oxidativním stresem probíhajícím 

v reprodukčních orgánech testovaných zvířat. 

Podrobná histologická analýza, kterou jsme provedli u F3 generace dle 

AMANN a BERNDTSON (1986) a BERNDTSON et al. (1989) ukázala, že nejlepších 

výsledků ve všech třech testovaných parametrech dosahovala kontrolní skupina. Ostatní 

skupiny, překvapivě včetně skupiny A1, vykazovaly statisticky menší průměr 

semenotvorných kanálků, nižší počet kulovitých spermatid a také nižší průměrný počet 

primárních spermatocytů na Sertoliho buňku.  

U F3 generace byla také hodnocena morfologie spermií podle 

WYROBEK a BRUCE  (1975) a KAWAI et al., (2006), nicméně toto hodnocení 

neprokázalo žádné signifikantní rozdíly mezi jednotlivými skupinami a skupinou 

kontrolní. 

Naše výsledky tedy naznačují, že dochází ke snížení velikosti a funkce 

varlat i ostatních reprodukčních orgánů, což ale nemá vliv na morfologii 

produkovaných spermií.   

Z výsledků také vyplývá paradox, kdy se jako nejméně příznivá 

prokázala skupina B1, tedy skupina, která byla pod vlivem doporučené denní dávky 

fluoridů a maximální denní dávky hliníku. Nicméně tento výsledek není u flouru 

překvapivý, neboť byl již popsán i v ostatních odvětvích biologie či medicíny 

(AKINIWA, 1997, GESSNER et al., 1994, www.holisticmed.com/fluoride/toxic.html, 

www.garynull.com/Documents/Dental/Fluoride/fluoride8.htm). Tento jev, kdy nižší 

dávka dané látky má účinnější efekt, zvyšuje možné riziko pro lidskou populaci. 
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5.3 Vliv fluoridů na míru tyrozinové fosforylace při kapacitaci 
spermií in vitro v multigenerační studii 
 

Tyrozinová fosforylace proteinů v oblasti akrozomální části hlavičky 

během kapacitace spermií je nezbytná pro správný průběh akrozomální reakce a 

následnou fůzi membrán spermie a vajíčka (VISCONTI et al., 1995a). Tyrozinová 

fosforylace hlavičky spermií je tedy klíčovým znakem kapacitace a hodnocením její 

míry může být testován průběh kapacitace spermií in vitro po ovlivnění fluoridy. 

Fluoro-hlinité komplexy totiž mohou modifikovat proces kapacitace jak bylo popsáno 

výše (viz. 5.1). 

V této studii byly použity spermie outbredních myší CD1, které byly 

testovány v průběhu tří generací vždy po 30 a 90 minutách kapacitace in vitro. 

Kontrolní skupina vykazovala v průběhu generací stabilní  hodnoty 

tyrozinové fosforylace v hlavičce spermie, které se pohybovaly v rozmezí 6-8%. U 

skupiny A1 (doporučená denní dávka fluoridů) v čase 30 i 90 minut kapacitace in vitro 

tyrozinová fosforylace proběhla u 6-11%. Nicméně mezi kontrolní skupinou a skupinou 

A1 není statisticky významný rozdíl. Procento spermií s pozitivní tyrozinovou 

fosforylací je sice v našem případě nižší ve srovnání s výsledky NIXON et al. (2006), 

kteří v čase 90 minut kapacitace in vitro detekovali tyrozinovou fosforylaci v hlavičce 

spermie u 10-15% kapacitovaných spermií. Toto lze vysvětlit následovně, pro naší 

studii jsme používali odlišný kmen myší a současně jsme spermie hodnotili výhradně 

manuálně pod mikroskopem, nikoliv elektroforeticky, kde dochází vždy přibližně k 

10% znečištění frakce hlaviček bičíky a tudíž k vyššímu odečtu pozitivní tyrozinové 

fosforylace.   

Hodnoty ostatních experimentálních skupin byly v první generaci 

srovnatelné s hodnotami skupiny kontrolní. V průběhu generací, u nich ale docházelo 

k prudkému poklesu hodnot, a to především ve třetí generaci, kde procento označených 

buněk bylo pouze 4-6% z celkové populace spermií. U skupin A2, A3, B1, B2, B3 tedy 

byl signifikantní rozdíl mezi F1 a F3 generací.  
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5.4 Přítomnost estrogenů v kapacitačním médiu in vitro 
 

Zvyšující se koncentrace estrogenních látek v životním prostředí může 

negativně ovlivňovat reprodukci lidské populace. Je proto důležité testovat možný vliv 

estrogenů na kapacitaci spermií in vitro. Pro toto testování je ovšem nutné znát chování 

estrogenů v kapacitačním médiu.   

Pro zjišťování stavu estrogenů v kapacitačním médiu během kapacitace 

spermií in vitro byla vyvinuta metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s UV 

detekcí (VADINSKÁ et al., 2008). Díky této metodě je možné kvantifikovat, jaké 

množství estrogenu se v médiu váže na BSA a na spermie a jaké množství estrogenu 

zůstává v médiu nevázáno.  

Z našich výsledků vyplývá, že již během prvních 5 minut po přidání 

estrogenu do M2 média vyváže 0,4% BSA 10 µg/L (tzn. 5%) estrogenu z celkové 

koncentrace 200 µg/L. Myší spermie pak během 90 minut kapacitace in vitro vyváží 16 

µg/L (tzn. 8%) estrogenu z celkové koncentrace 200 µg/L. Mezi vazbou estrogenů na 

BSA a spermie funguje dynamická rovnováha. 

Získané poznatky byly nezbytné pro pochopení chování estrogenu v M2 

médiu za přítomnosti spermií a díky nim je nyní možné testovat vliv různých estrogenů 

v různých koncentracích na kapacitaci spermií in vitro. 
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6. Závěr 
 
Ad 1. In vivo studie vlivu fluoridů na kapacitaci spermií in vitro 

 

Nadměrné vystavení fluoridům a fluoridům hliníku negativně ovlivňuje 

spermatogenezi, schopnost spermií kapacitovat a tím je potenciálně redukována 

fertilizační schopnost spermií. 

 

Ad 2. Histologická analýza vlivu fluoridů na reprodukci v multigenerační studii 

 

Výsledky histologické analýzy jasně ukazují, že s postupem generací 

dochází k významnému snížení spermatogeneze ve varlatech jak po nadměrné zátěži 

daným iontům tak po vystavení velmi nízkým koncentracím. 

 

Ad 3. Vliv fluoridů na míru tyrozinové fosforylace při kapacitaci spermií in vitro 

v multigenerační studii 

 

Schopnost spermií projít tyrozinovou fosforylací a tím i kapacitací s 

postupem generací a narůstající fluoridovou zátěží klesá.  

 

Ad 1-3. 

Ačkoliv se u myší prokázal negativní vliv zátěže fluoridů a fluoridů 

hliníku na spermatogenezi a míru tyrozinové fosforylace v hlavičce spermie při 

kapacitaci in vitro, nikdy nedošlo k úplnému zastavení těchto fyziologických procesů. 

Aby se prokázalo, zda dochází ke snížení fertilizační schopnosti spermií těchto jedinců, 

bylo by nutné provést in vitro oplození. 

 

Ad 4. Přítomnost estrogenů v kapacitačním médiu in vitro 

 

Při stanovených podmínkách a experimentálních koncentracích 

estrogenů v kapacitačním médiu in vitro bylo prokázáno, že po navázání estrogenů na 

BSA je zbytková koncentrace estrogenů v kapacitačním médiu pro spermie dostatečná. 

Mezi vazbou estrogenů na BSA a spermie funguje dynamická rovnováha.      
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