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Abstrakt 

 

         Aby byla savčí spermie schopná oplození, musí nejprve projít kaskádou biochemických 

a fyziologických změn společně označovaných jako kapacitace. Pouze u kapacitované 

spermie, po jejím navázání k zoně pellucidě vajíčka, může proběhnout akrozomání reakce, 

s následnou fůzí membrán a splynutím prvojader.  

         Během kapacitace mimo jiné dochází k polymerizaci globulárního G-aktinu na 

filamentární F-aktin. Tato polymerizace je závislá na aktivaci protein kinázy A, aktivaci 

fosfolipázy D a C, jakož i tyrozinové fosforylaci proteinů.   

         Vznik F-aktinu během kapacitace je důležitý pro přesun fosfolipázy C z cytosolu do 

plazmatické membrány spermie, kde se fosfolipáza C později účastní dějů akrozomální 

reakce. Před nástupem akrozomální reakce musí dojít k rozpadu polymerizované formy 

aktinu, čímž se přiblíží vnější akrozomální membrána s plazmatickou membránou spermie a 

dojde k jejich fůzi. 

         Polymerizace aktinu tedy představuje důležitou regulační dráhu kapacitace, zatímco 

depolymerizace aktinu je nezbytná pro úspěšné oplozeni vajíčka spermií. 
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1. Cíle práce 

1. Seznámit se se současnými poznatky o stavbě, morfologii a funkci savčí spermie. 

2. Osvojit si problematiku aktinového cytoskeletu savčích spermií. 

3. Pochopit molekulární mechanizmy kapacitace u savčích spermií. 

4. Seznámit se s metodami přímé a nepřímé imunofluorescence, kapacitace a 

akrozomální reakce in vitro. 

5. Pomocí imunohistochemického značení lokalizovat aktin v hlavičce spermií a 

pozorovat jeho redistribuci při kapacitaci in vitro. 

6. Získat dostatečné množství informací a výsledků, které budou tvořit základ pro 

vypracování diplomové práce. 
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2. Teoretická část 

 

 

2.1 Stavba savčí spermie 

         Spermie jsou samčí gamety, které se tvoří během spermatogeneze ve varlatech a mají 

vysoce specializovanou strukturu a funkci. Jsou to haploidní buňky, které se skládají ze dvou 

hlavních částí: hlavičky, obsahující DNA a bičíku, který odpovídá za buněčnou motilitu. 

Narozdíl od jiných savčích buněk jsou spermie vybaveny k tomu, aby opustily tělo, spojily se 

s vajíčkem a spolu s ním vytvořily zygotu. 

    

 
 

Obr. 1 Stavba savčí spermie (Gilbert 2003) 

 

2.1.1 Hlavička spermie 
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         Hlavička savčí spermie obsahuje dvě hlavní části: jádro a akrozom. Ty zaujímají většinu 

prostoru a jsou obklopeny malým množstvím cytoplazmy a cytoskeletálních částic. Akrozom 

leží 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 theca), a v postakrozomálním segmentu. 

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

a až 12,1 m u Raptus norvegicus. 

         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 akrozomem (morče, veverka) (Millette 1999). 
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Obr. 2 Morfologické typy hlavičky spermie (Yanagimachi et al. 1981) 

 

2.1.1.1 Jádro 

         Jádro spermie je narozdíl od jiných somatických buněk haploidní a jeho chromatin je 

více kondenzovaný. DNA spermie je asociována se specializovanými proteiny tzv. protaminy, 

které  jsou silně bazické a nahrazují histony (běžné u somatických buněk) během finální fáze 

spermiogeneze. Asociace mezi bazickými protaminy a nukleovou kyselinou je umožněna 

silnou kovalentní disulfidickou vazbou. 
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         Jádro spermie obalují dva jaderné obaly – vnitřní a vnější. Ty jsou od sebe odděleny 

vzdáleností 7-10 nm (v somatických buňkách je tato vzdálenost 40-60 nm). Zároveň jaderný  

obal spermie narozdíl od somatické buňky nemá póry na celém svém povrchu, ale póry se 

vyskytují pouze v kaudální části zadního prstence, kde vytváří stočené struktury. 

         Jaderná lamina u hlavičky 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 tzv. laminy, které jsou 

homologické s proteiny nalezenými v intermediálních filamentech somatických buněk 

(Millette 1999). 

 

2.1.1.2 Akrozom 

         Akrozom je membránou ohraničený lytický váček, který formuje anteriorní konec 

hlavičky a obklopuje polovinu až dvě třetiny jádra spermie. Vnější akrozomální membrána 

těsně přiléhá k plazmatické membráně spermie a vnitřní akrozomální membrána obklopuje 

vnější jaderný obal a prostor mezi těmito membránami definuje perinukleární thecu. 

         Akrozom v pozdní fázi spermatogeneze vzniká jako měchýřkovité zvětšení Golgiho 

aparátu vyvíjející se spermatidy. Obsahuje hydrolytické enzymy, které jsou nutné pro průchod 

spermie přes obaly obklopující vajíčko. Jiné akrozomální enzymy napomáhají fůzi membrán 

spermie a vajíčka, nebo napomáhají vaječné exocytóze kortikálních granul bránící 

polyspermii (Millette 1999). 

 

2.1.2 Bičík 

         Funkcí bičíku je poskytovat lokomoční sílu pro spermii. Tato síla je nutná k tomu, aby 

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

oplození. 

         Savčí spermie mají dlouhý bičík, jehož délka se mezi jednotlivými druhy značně liší (60 

m u člověka, 120 m u myši, 250 m u čínského křečka). 

Bičík se obvykle dělí na čtyři části. Od anteriorního k posteriornímu konci to jsou: 

1. spojovací část neboli krček 

2. střední část 

3. hlavní část 

4. koncová část 

Hlavní komponenty bičíku jsou: axonema, mitochondriální pochva, vnější hustá vlákna a 

fibrózní pochva. 
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         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 (tzn. 

uspořádání 9+2). Tubulin je základní pro strukturu bičíku, pro funkci bičíku je základní 

dynein, který je k mikrotubulům připojen. 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. 

         Vnější hustá vlákna se nachází ve střední a hlavní části bičíku a 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). 

 

 
 

 

Obr. 3 Příčný řez střední částí bičíku (Alberts et al. 2002) 
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2.1.3 Plazmatická membrána 

         Plazmatická membrána obklopuje celý povrch spermie a upravuje buněčné interakce 

s okolním prostředím. Je vysoce specializovaná a v mnoha ohledech se liší od plazmatické 

membrány somatických buněk. 

         Plazmatická membrána spermie se dělí na jednotlivé dobře rozeznatelné povrchové 

domény, které se od sebe odlišují stavbou i funkcí. 

 

Hlavními doménami rozlišovanými na hlavičce savčí spermie jsou: 

1. akrozomální oblast 

2. postakrozomální oblast 

Akrozomální oblast se dále člení na: 

1. apikální část (ležící na anteriorním okraji hlavičky) 

2. hlavní část (ležící nad většinou povrchu akrozomu) 

3. ekvatoriální segment (ležící nad posteriorní částí akrozomu) 

Apikální a hlavní část společně vytváří tzv. akrozomální čepičku. 

 

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

cytoplazmatickými kompartmenty. 

Na plazmatické membráně bičíku se rozlišuje: 

1. střední část 

2. hlavní část 

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

cytoskeletu bičíku a přiléhá k vnitřnímu povrchu plazmatické membrány (Eddy & O´Brien 

1994) 

 

2.2 Cytoskelet spermie 

         Cytoskelet slouží jako vnitřní „kostra“ buňky, podílí se na buněčném i vnitrobuněčném 

pohybu, hraje důležitou roli v buněčném cyklu a v mnoha dalších procesech. 

         Spermie stejně jako jiné somatické buňky obsahují 3 typy proteinových vláken, kterými 

jsou: 

1. mikrotubuly 

2. intermediální filamenta 

3. mikrofilamenta 
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Každý z těchto tří typů vláken vytváří v cytoplazmě sítě, které jsou vystaveny z různých 

proteinů. 

 

2.2.1 Mikrotubuly  

         Mikrotubuly jsou duté trubice o průměru 25 nm, které vyrůstají z centrozomu směrem 

k periferii buňky a skládají se z podjednotek a tubulinu. Tyto podjednotky se spojují a 

vytváří dimerní podjednotky, které se navzájem řetězí, a tak vzniká protofilamentum. 13 

protofilament se spojuje pomocí nekovalentních vazeb, čímž vzniká stěna dutého mikrotubulu 

se strukturní polaritou. 

 

2.2.2 Intermediální filamenta  

         Vytváří pevná a odolná vlákna o průměru 10 nm, která ochraňují buňku před 

mechanickým stresem. Formují se stáčením jednotlivých vláken. Pomocí stáčení a tvorbě 

nekovalentních vazeb vzniká dimer, dva dimery vytváří tetrametr. Tetramery se řetězí jeden 

za druhým za vzniku intermediálního filamenta.   

 

2.2.3 Mikrofilamenta (aktinová filamenta)  

         Jsou to vlákna o průměru 7 nm složená ze stejných globulárních molekul aktinu. 

Aktinová vlákna nejsou obvykle samostatná, ale vytváří svazky nebo sítě, které jsou mnohem 

pevnější. Stejně jako miktrotubuly mají aktinová vlákna strukturní polaritu a konce vlákna 

jsou označovány jako plus-konec a minus-konec. Dále viz. kapitola 2.2.5 a 2.2.6.   

 

2.2.4 Cytoskeletální struktury falciformní hlavičky spermie savců 

         Perinukleární theca – skládá se ze subakrozomálního a postakrozomálního cytoskeletu 

tvořených z proteinů o molekulární hmotnosti v rozmezí 8-80 kDa. Perinukleární theca se 

podobá jaderné matrix somatických buněk, s tím rozdílem, že u spermie se nachází vně 

jaderného obalu. Předpokládá se, že je důležitým činitelem celkového tvaru jádra a účastní se 

procesu fůze membrán (Millette 1999).  

         Perforatorium (subakrozomální cytoskelet) – tato struktura se nachází v úzké oblasti 

mezi vnitřní akrozomální membránou a vnější stranou jaderného obalu. Perforatorium je 

výraznou strukturou u spermií s falciformním tvarem hlavičky, u ostatních morfologických 

tvarů hlavičky není znám. Jeho přesná funkce není doposud známa (Millette 1999). 
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Obr. 4 Cytoskelet hlavičky spermie (Eddy & O´Brien 1994) 

 

2.2.5 G- a F-aktin 

         Aktin v buňkách se nachází ve dvou formách. Jako globulární monomer G-aktin a jako 

filamentární polymer F-aktin. Každá molekula aktinu obsahuje Mg2+ ion a molekulu ATP 

nebo ADP. Přidáním iontů hořčíku, sodíku nebo draslíku in vitro má za následek polymerizaci 

G-aktinu na F-aktin provázenou hydrolýzou ATP. 

 

2.2.6 Dynamika aktinového cytoskeletu  

         Aktinová vlákna rostou přidáváním aktinových monomerů na obou koncích, ale rychlost 

růstu je vyšší na plus-konci vlákna. Každý volný monomer aktinu nese pevně navázanou 

molekulu ATP, která je hydrolyzována na ADP krátce po zapojení monomeru do aktinového 

vlákna. Hydrolýza ATP na ADP u aktinu, vázaného ve vlákně, snižuje sílu vazby mezi 
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monomery, a tím i stabilitu vlákna. Hydrolýza nukleotidu tedy usnadňuje depolymerizaci, a 

tak i rozložení aktinových vláken. 

Výstavba aktinového vlákna má 3 fáze:  

1. nukleace – agregace G-aktinu do krátkých, nestabilních oligomerů, které fungují jako 

„nukleační centra“ 

2. elongace – připojování aktinových monomerů k oběma koncům vznikajícího filamenta 

vedoucí k jeho rychlému prodlužování  

3. ustálený stav – dochází k výměně podjednotek na konci filament, ale délka filament se 

nemění 

  

 
 

Obr. 5 Výstavba aktinového vlákna (Lodish et al. 2000)  

 

         Funkce a dynamika aktinového cytoskeletu závisí na rovnováze mezi aktinovými vlákny 

(F-aktinem) a zásobou aktinových monomerů (G-aktinu). Typické aktinové vlákno v buňce 

přetrvává pouze několik minut od doby, kdy se vytvořilo.   

 

2.3 Kapacitace 

         Savčí ejakulované spermie nejsou ihned schopné proniknout do vajíčka a oplodnit ho. 

Spermie musí nejprve projít kaskádou biochemických a fyziologických změn, které usnadní 

jejich vazbu a penetraci do vajíčka. Tyto změny jsou společně označovány jako kapacitace 

(Yanagimachi 1994, Eddy & O´Brien 1994).  

         Ke kapacitaci 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, i přes 

intenzivní studium není její přesný průběh zcela znám.  
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         Kapacitace zahrnuje vzrůst tekutosti membrány snížením koncentrace cholesterolu 

v membráně, tok iontů vedoucí ke změně membránového potenciálu, tyrozinovou fosforylaci 

mnoha proteinů a hyperaktivaci a schopnost navození akrozomální reakce (Naz & Rajesh 

2004).  

 

 

 

2.3.1 Snížení koncentrace cholesterolu v membráně 

         Lipidové složení plazmatické membrány spermie je odlišné od plazmatické membrány 

somatických buněk. Plazmatická membrána hlavičky spermie obsahuje velké množství 

cholesterolu, který reguluje tekutost membrány a hraje důležitou roli při kapacitaci (Martinez 

& Morros 1996). Aby došlo ke kapacitaci, musí poměr mezi cholesterolem a fosfolipidy 

v membráně poklesnout. Pokles cholesterolu nastává brzy po oddělení spermie od seminální  

plazmy, 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 ke snížení koncentrace cholesterolu v membráně, spermie není schopná 

oplození (Bedford & Cross 1999). 

         Následkem snížené koncentrace cholesterolu v membráně je zvýšení pH v buňce, nárůst 

koncentrace bikarbonátu a Ca2+ iontů v buňce a aktivace adenylát cyklázy (Bedford & Cross 

1999). 

 

2.3.2 Změna membránového potenciálu 

         Membránový potenciál se během kapacitace mění z přibližně -30mV až na přibližně -

60mV. 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 & Cross 1999). 

 

2.3.3 Fosforylace proteinů 

         Fosforylace proteinů je posttranslační modifikace, která je jedním z nejběžnějších 

mechanizmů regulace aktivity proteinů. Protože má spermie vysoce kondenzovaný chromatin, 

není schopna transkripce a tvorby nových proteinů, je pro ni fosforylace popř. defosforylace 

již existujících proteinů důležitým jevem, stejně jako kapacitace, hyperaktivace a akrozomální 

reakce, které jsou vyžadovány k dosažení, vazbě, penetraci a fůzi spermie s vajíčkem.   
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         Fosforylace může probíhat na serinových, threoninových a tyrozinových zbytcích 

proteinů. Ačkoliv u spermií probíhají všechny uvedené typy, tyrozinová fosforylace je z nich 

nejdůležitější a je dokonce výhradním ukazatelem přenosu signálu v buňce (Naz & Rajesh 

2004). Dále viz. 2.3.2.  

 

 

 
 

Obr. 6 Model kapacitace savčí spermie (Gilbert 2003) 

         Únik draselných iontů z buňky vede ke změně klidového membránového potenciálu 

spermie. Po odstranění cholesterolu z membrány albuminem se stimulují iontové kanály, které 

umožní iontům vápníku a bikarbonátu vstupovat do spermie. Tyto ionty podporují aktivitu 

adenylát cyklázy , která tvoří cAMP. Zvýšená koncentrace cAMP v buňce aktivuje PKA 

(protein kinase A). Ta stimuluje aktivaci protein tyrozin kináz a inhibici protein fosfatáz. 

Kinázy dále fosforylují proteiny, které jsou nezbytné pro kapacitaci.  
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2.4 Tyrozinová fosforylace a polymerizace aktinu 

         Tyrozinová fosforylace a polymerizace aktinu jsou dva nezbytné, ale zároveň 

nedostačující procesy kapacitace (Brener et al. 2003, Rivlin et al. 2004). Oba procesy 

probíhají společně a jsou si příbuzné. 

         Jak tyrozinová fosforylace, tak polymerizace aktinu neprobíhá při absenci bikarbonátu, 

je závislá na aktivitě PKA a tyrozin kináze, je podporována EGF (epidermal growth factor) a 

H2O2 a oba procesy jsou také blokovány glukózou (Brener et al. 2003). 

 

2.4.1 Polymerizace aktinu 

         Lokalizace aktinu v akrozomální oblasti hlavičky spermie křečka, kance, člověka, býka, 

králíka a morčete (Talbot & Kleve 1978, Camatini et al. 1986, Flaherty et al. 1988, Olson & 

Winfrey 1991, Moreno-Fierros et al. 1992, Yagi & Paranko 1995) dokládá jeho možnou roli 

při kapacitaci a akrozomální reakci.  

         Polymerizace globulárního G -aktinu na filamentární F-aktin se odehrává během 

kapacitace, zatímco rozpad F-aktinu nastává těsně před nástupem akrozomální reakce (Brener 

et al. 2003). Pokud je rozpad aktinu inhibován, k akrozomální reakci nedochází (Spungin et 

al. 1995). 

         Tvorba F-aktinu z G-aktinu je řízena několika aktin vázajícími proteiny (např. 

calicinem, gelsolinem nebo scinderinem) a je důležitá pro přemístění fosfolipázy C z cytosolu 

do plazmatické membrány spermie během kapacitace. Fosfolipáza C se zde později účastní 

dějů probíhajících při akrozomální reakci (Breitbart et al. 2005).  

         Při in vitro kapacitaci spermií berana, býka, myši nebo člověka dochází k časově 

závislém nárůstu tvorby F-aktinu nejprve ve střední části bičíku, a poté v hlavičce spermie. 

Zdá se, že se může jednat o všeobecný jev u spermií savců (Brener et al. 2003). 

         Polymerizace aktinu je nezbytná pro začlenění spermie do cytoplazmy vajíčka 

(Sanchez-Gutierrez et al. 2002) a pro dekondenzaci jádra spermie (Kumakiri et al. 2003).  

         Indukce exocytózy akrozomu calcium ionoforem na konci kapacitace vede k rychlému 

rozpadu F-aktinu a nástupu akrozomální reakce, která začíná až po kompletní depolymerizaci 

F-aktinu. Akrozomální reakce se plně projevuje po 3 hodinách inkubace, kdy je aktin 

maximálně polymerizován (Brener et al. 2003).  

 

2.4.1.1 Regulace polymerizace aktinu pomocí fosfolipázy D (PLD)   
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         U spermií býka se PLD účastní polymerizace aktinu během kapacitace (Cohen et al. 

2004). Její izoforma PLD1 se vyskytuje hlavně v oblasti akrozomu (Garbi et al. 2000), což 

naznačuje její možnou účast při akrozomální reakci. Během krátké doby (10-20 minut) je 

aktivace PLD a tím i polymerizace aktinu navozena pokud je aktivována  PKA (protein kinase 

A) nebo PKC (protein kinase C) (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 spermie dojde k totálnímu zablokování 

polymerizace aktinu, zatímco inhibice aktivity PKC vykazuje pouze částečnou (40%) inhibici 

(Cohen et al. 2004). Toto zjištění ukázalo na nezbytnost PKA při kapacitaci spermie (Visconti 

et al. 1995).   

         MAPK (MAP-kinase), TK (tyrosine kinase) a ARF (ADP-ribosylation factor) se také 

účastní aktivace PLD. Ta vede k hydrolýze PC (phosphatidyl-choline) na PA (phosphatidic 

acid). PA zprostředkovává polymerizaci G- aktinu na F-aktin. Vazbou kapacitované spermie 

k zoně pellucidě vajíčka se aktivuje PLC (phospholipase C) spermie (Tomes et al. 1996), 

která hydrolyzuje PIP2 (phosphatidilinositol-4,5 biphosphate) na DAG (diacylglycerol) a IP3 

(inositol triphosphate). DAG dále aktivuje PKC, IP3 aktivuje Ca2+ iontové kanály vnější 

akrozomální membrány, což vede k nárustu koncentrace Ca2+ iontů v buňce (O´Toole 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. 7 Regulace polymerizace a depolymerizace aktinu během kapacitace a akrozomální 

reakce (Breitbart et al. 2005) 

 

2.4.2 Tyrozinová fosforylace 

         Z dostupné literatury vyplývá, že primární částí spermie, která prochází tyrozinovou 

fosforylací u studovaných savčích druhů je bičík. Tyrozinová fosforylace proteinů bičíku je 

důležitá pro hyperaktivaci (Mahony & Gwathmey 1999, Nassar et al. 1999). Nicméně 

recentní studie ukazují tyrozinové fosforylace proteinů v oblasti akrozomální části hlavičky 

v průběhu kapacitace, která je zřejmě nezbytná pro průběh akrozomální reakce a následnou 

fůzi membrán spermie a vajíčka. Tyrozinová fosforylace hlavičky spermie savců reprezentuje 

pouze malou, ale důležitou, část všech fosforylací. Nekapacitované spermie jsou v naprosté 

většině v oblasti akrozomu nefosforylované, s výjimkou asi 5-10% spermií, které vykazují 

tyrozinovou fosforylaci proteinů omezenou na tuto oblast (Leyton & Saling 1989, Urner et al. 

2001).  



 18 

         Jediným tyrozinem fosforylovaným proteinem detekovaným u nekapacitovaných 

spermií myší je hexokináza. Fosforylace hexokinázy a podíl tyrozinové fosforylace akrozomu 

jsou během kapacitace konstantní (Urner & Sakkas 2003).  

         Za zmínku stojí, že u spermií kance vyvolává kapacitace tyrozinovou fosforylaci 

proteinů plazmatické membrány. Tyto proteiny poté iniciují vazbu spermie k zoně pellucidě a 

indukci akrozomální reakce (Flesch et al. 1999). 

         Ačkoliv je fosforylace proteinů spermie klíčovým znakem kapacitace, není stále jasné 

jak se tyrozinová fosforylace těchto proteinů účastní rozpoznání a interakce spermie-zona 

pellucida a exocytózy akrozomu (Naz & Rajesh 2004). 

         Je zajímavé, že interakce spermie s epitelem vejcovodu modifikuje jak tyrozinovou 

fosforylaci tak kapacitaci. Vazbou spermie k epitelu vejcovodu dochází k potlačení 

tyrozinové fosforylace proteinů u spermií kance (Petrunkina et al. 2001) a zpoždění 

kapacitace u spermií psa (Petrunkina et al. 2003). Tato změna tyrozinové fosforylace a 

kapacitace způsobená vejcovodem napomáhá k synchronizaci funkce spermie s časem 

ovulace.  

 

2.5 Akrozomální reakce 

         Při akrozomální reakci dochází k fůzi plazmatické membrány a vnější akrozomální 

membrány spermie s následným uvolněním obsahu akrozomu. 

         Zona pellucida je glykoproteinový obal, který je syntetizován a sekretován rostoucím 

oocytem savců. Umožňuje interakci spermie a vajíčka (Wassarman 1988), a poté průběh 

akrozomální reakce, která umožní spermii penetrovat do vajíčka a oplodnit ho (Yanagimachi 

1994). Spermie se váže k zoně pellucidě plazmatickou membránou přes specifické receptory, 

které jsou lokalizovány po anteriorní části hlavičky spermie. 

         U savců navázání spermie k vajíčku a proběhnutí akrozomální reakce nastává pouze 

pokud spermie nejprve prošla kapacitací. 

         Zonu pellucidu tvoří tři hlavní glykoproteiny: ZP1, ZP2, ZP3. 

         Opakující se jednotky ZP2 a ZP3 vytváří dlouhá vlákna, která jsou pomocí ZP1 

propojena do trojrozměrné sítě.  
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Obr. 8 Struktura zony pellucidy (Gilbert 2003) 

         ZP3 je specifický glykoprotein zony pellucidy ke kterému se spermie váže. Po navázání 

spermie je ZP3 také iniciátorem akrozomální reakce. 

         Spermie, které projdou akrozomální reakcí dříve než dorazí k zoně pellucidě jsou 

neschopny ji penetrovat (Florman et al. 1998).  

         Propojením ZP3 s receptory plazmatické membrány spermie startuje akrozomální 

reakce (Endo et al. 1987, Leyton & Saling 1989).  

         Galaktosyltransferáza-I je jedním z proteinů plazmatické membrány spermie, která se 

váže k uhlovodíkovým zbytkům ZP3. Tato vazba aktivuje specifické G-proteiny 

v plazmatické membráně spermie. Tyto G-proteiny pak spouští kaskádu, která otevírá kanály 

pro vápenaté ionty a způsobuje vápníkem zprostředkovanou exocytózu akrozomálního váčku 

(Leyton et al. 1992, Florman et al. 1998, Shi et al. 2001). 

         Exocytózou akrozomu je uvolněna škála proteáz, které rozkládají zonu pellucidu 

(Yamagata et al. 1999).  
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         Během akrozomální reakce se anteriorní část (tj. oblast obsahující ZP3 vazebná místa) 

plazmatické membrány spermie ztrácí. Spermie, která ale prochází penetrací, si musí dále 

ponechat adhezi k zoně pellucidě. Zdá se, že tuto sekundární vazbu plní proteiny vnitřní 

akrozomální membrány, které se specificky vážou k ZP2 (Bleil et al. 1988).  

3. Materiál a metody 

3.1 Materiál 

 

3.1.1 Spermie 

         Používali jsme spermie myši (inbrední Balb/c), které jsme izolovali s caudy epididymis 

dospělých samců. Lidské spermie byly získány od dárců ve spolupráci s IVF centrem Iscare, 

kančí spermie byly získány z Výzkumného ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi. 

 

3.1.2 Protilátky 

Monoclonal anti-phosphotyrosine clone PT-66 (P3300, Sigma) 

Alexa Fluor 488 goat anti-mouse IgG (A11001, Molecular Probes) 

 

3.1.3 Chemikálie 

Phalloidin-FITC (P5282, Sigma) 

Phalloidin-Alexa Fluor 488 (A12379, Molecular Probes) 

Phalloidin-Alexa Fluor 568 (A12380, Molecular Probes) 

Fluorescent deoxyribonuclease I Alexa 488 (D12371, Molecular Probes) 

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

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

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

TBS – tris-buffered saline (UP77004A, Uptima)   

Vectashield mounting medium with propidium iodid (H-1300, Vector) 

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

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

Paraffin oil (Roth No. 8904.1) 

M2 medium (with HEPES, without Penicilin & Streptomycin, containing 0,4 % BSA) 

(M7167, Sigma) 

Calcimycin A231187 (calcium ionophore) (C7522, Sigma) 

Triton X-100 (T-9284, Sigma) 
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Formaldehyd 

Chlorid amonný 

Aceton 

 

3.2 Metody 

 

3.2.1 Příprava vzorků spermií 

         Spermie byly uvolňovány ze 4-5 regionu caudy epididymis při 37°C po dobu 15 minut 

do 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. 

 

3.2.1.1 Fixace formaldehyd-triton 

         Po dobu 20-30 minut inkubace s 3,8 % formaldehydem v PBS (pH upraveno na 7,3) při 

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

promytí v PBS. 

Následovala poslední inkubace po dobu maximálně 5 minut v 0,05 % tritonu a závěrečné 

promytí v PBS.   

 

3.2.1.2 Fixace formaldehyd-aceton 

         Po dobu 10-15 minut inkubace v 3,7 % formaldehydu 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. 

 

3.2.2 Přímá fluorescence 

         Fixované preparáty byly zavodněny 5 minut v PBS a po dobu 45-60 minut blokovány 1 

% BSA. Próby s navázaným fluoroforem byly naneseny 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.  

 

3.2.3 Nepřímá fluorescence 
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         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.  

 

3.2.4 Kapacitace in vitro 

         Do každé z petriho misek (35 x 10 mm) bylo nalito 600 l parafínového oleje a pod tuto 

vrstvu bylo napipetováno M2 médium (200 l média do misek, které později obsahovaly 

caudu epididymis a100 l média do všech ostatních). Vše bylo prováděno ve sterilním flow-

boxu.  

         Z usmrceného samce myši Balb/c byla získána cauda epididymis, jejíž proximální část 

(4-5 region) byla odstřižena a vložena do předem připravené misky s 200 l média. Po 5-10 

minutách uvolňování spermií z tkáně, byly spermie ze zásobní misky rozpipetovány do všech 

ostatních, tak aby koncentrace spermií v médiu byla přibližně 5 x 106/ml  (této koncentrace 

bylo dosaženo napipetovním 5 l vzorku ze zásoby do 100 l média). Vzorky byly 

inkubovány při 37°C v 5% CO2 a v časových intervalech 30, 60, 90, 120 a 180 minut  se 

prováděl odběr vzorků pro imunohistochemii. Pomocí imunohistochemie byla hodnocena 

míra tyrozinové fosforylace pro každý časový interval.   

 

3.2.5 Akrozomální reakce in vitro 

         Během kapacitace in vitro se prováděla paralelní indukce akrozomální reakce 5mM Ca2+ 

ionoforem (4 l/100 l média) u všech sledovaných časových skupin. Poté byl hodnocen stav 

akrozomu pomocí Lectin PNA Alexa Fluor 488, tak že pod fluorescenčním mikroskopem  

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

reakcí.  
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4. Výsledky 

4.1. Srovnání distribuce G- a F- aktinu v hlavičce nekapacitované spermie u 

vybraných savčích druhů  

4.1.1. Spermie myši Balb/c 

 

                          A) 

 
 

G-aktin (fluorescent deoxyribonuclease I Alexa 488) 

 

                          B) 

 
 

F-aktin (phalloidin-Alexa Fluor 568) 

 

G-aktin je lokalizován rovnoměrně po celé hlavičce (4.1.1 A), zatímco F-aktin je převážně 

soustředěn do oblasti perinukleární thecy a post-akrozomálního regionu (4.1.1 B).  

Na obrázcích je rovněž patrná přítomnost aktinu v oblasti střední části bičíku, toto ale nebylo 

předmětem mého detailního studia. 
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4.1.2. Spermie kance  

 

   A)             B) 

                        
 

A) G-aktin (fluorescent deoxyribonuclease I Alexa 488 )  

B) F-aktin (phalloidin-Alexa Fluor 568) 

 

Globulární aktin u nekapacitované spermie kance je rovnoměrně distribuovaný v celé 

oblasti hlavičky, a to v apikálním akrozomu, v equatoriálním segmentu a postakrozomální 

oblasti (4.1.2 A), přítomnost filamentární formy je výrazně slabší (4.1.2 B).  

Na obrázku A i B je patrné značení na aktin v oblasti střední a hlavní části bičíku, toto ale 

nebylo předmětem mého studia. 
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4.1.3. Spermie člověka  

 

                           A) 

 
 

G-aktin (fluorescent deoxyribonuclease I Alexa 488) 

 

                           B) 

 
 

F-aktin (phalloidin-Alexa Fluor 568) 

 

Výrazná přítomnost globulárního aktinu v  equatoriálním segmentu a postakrozomální oblasti 

hlavičky spermie (4.1.3 A), oproti jeho filamentární formě (4.1.3 B). 
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4.2 Distribuce G- a F- aktinu v hlavičce spermie v průběhu kapacitace in 

vitro (myší model) 

4.2.1 Kapacitace: čas 0 

A)                                                                   B) 

          

 

A) G- aktin (fluorescent deoxyribonuclease I Alexa 488 )  

B) F-aktin (phalloidin-Alexa Fluor 568 ) 

 

4.2.2 Kapacitace: čas 90 minut  

A)                                  B) 

               

 

A) G- aktin (fluorescent deoxyribonuclease I Alexa 488 )  

B) F-aktin (phalloidin-Alexa Fluor 568 )  
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Po 90 minutách kapacitace, oproti času 0, je v hlavičce spermie patrný nárůst polymerizace 

aktinu v equatoriální části akrozomálního regionu (4.2.2 B), který je klíčový pro fůzi spermie 

s vajíčkem. Toto současně koreluje s úbytkem jeho globulární formy (4.2.2 A).  

 

 

 

4.3 Tyrozinová fosforylace v hlavičce spermie myši 

 

A)       B) 
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Zeleně: apikální akrozom (mAb-anti-phosphotyrosine); Modře: jádro-DAPI 

 

A) IF + fázový kontrast, reprezentativní vzorek spermií s pozitivním a negativním 

značením. Spermie, které vykazují přítomnost tyrozinové fosforylace v oblasti 

akrozomu, jsou plně kapacitované a připravené k  akrozomální reakci 

s následnou schopností oplození (viz. kapitola 2.4.2) 

B) Detail hlavičky spermie pozitivně značené na fosfotyrozin 
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4.4 Spermie myši: navození akrozomální reakce calcium ionoforem 

 

A)        B) 

         
   

 

A) Intaktní akrozom, spermie před akrozomální reakcí (Lectin PNA Alexa Fluor 488) 

B) Spermie po akrozomální reakci (Lectin PNA Alexa Fluor 488)  
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5. Závěrečné zhodnocení cílů práce 

1. Seznámila jsem se podrobně se současnými poznatky o stavbě, morfologii a 

funkci savčí spermie. 

2. Osvojila jsem si problematiku aktinového cytoskeletu u savčích spermií. 

3. Pochopila jsem molekulární mechanizmy kapacitace u savčích spermií.  

4. Naučila jsem se metody přímé a nepřímé imunofluorescence, kapacitace in vitro a 

akrozomální reakce in vitro. Dokážu je samostatně využít a aplikovat. Zároveň 

jsem schopna hodnotit míru tyrozinové fosforylace a akrozomální reakce u 

spermií. 

5. Podařilo se mi pomocí imunohistochemického značení konzistentně lokalizovat 

aktin v hlavičce savčí spermie a provést srovnání lokalizace G-aktinu s lokalizací 

F-aktinu a jejich redistribuci v průběhu kapacitace in vitro. 

6. Vypracováním této bakalářské práce jsem získala dostatečné množství informací 

i výsledků, které budou sloužit jako základ mojí diplomové práce, ve které bych 
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se mimo jiné ráda zaměřila na distribuci aktinu v oblasti jádra a perinuklearní 

thecy spermie savců s využitím skenovací elektronové mikroskopie. 
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7. Seznam zkratek 

AMP – adenosine 3´5´-monophosphate 

ARF – ADP-ribosylation factor 

BSA – bovine serum albumin 

cAMP – cyclic adenosine 3´5´-monophosphate  

DAG -diacylglycerol 

EGF – epidermal growth factor 

IP3 – inositol triphosphate 

MAPK – MAP-kinase 

PA – phosphatidic acid 

PC – phosphatidyl-choline 

PIP2 - phosphatidilinositol-4,5 biphosphate 

PKA – protein kinase A 

PKC – protein kinase  

PLC – phospholipase C  

PLD – phospholipase D 

TK – tyrosine kinase 

ZP1, ZP2, ZP3 – zona protein 1, 2, 3 
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