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Téma: Proteinové receptory spermií pro vazbu se zona pellucida vajíčka 

Hypotéza:  
Proteiny na spermii zodpovědné za vazbu na zona pellucida vajíčka se budou mezidruhově 

lišit. 
Cíle práce:  
1) izolace a identifikace povrchových proteinů spermií různých druhů savců vázající zona 

pellucida   
2) lokalizace a původ povrchových proteinů spermií se zona pellucida vázající aktivitou 
 
Metodika: 
In vitro kapacitace spermií, extrakce proteinů, SDS-elektroforesa, Western blot, 

imunodetekce, Far Western blot (vazebná studie se zona pellucida), imunofluorescenční metody  

 
Anotace:  

Vazba spermie na vajíčko je zprostředkována vazebným proteinem, který je vystaven na 
povrchu spermie, a sacharidovými řetězci glykoproteinového extracelulárního obalu vajíčka (zona 
pellucida, ZP) (Yanagimachi, 1994). Bylo zjištěno, že u každého savčího druhu hraje roli 
pravděpodobně jiný proteinový receptor spermie a jiný sacharidový zbytek glykoproteinů ZP 
((Wassarman, 1992; McLeskey et al., 1998; Töpfer-Petersen, 1999). Nejlépe byla prostudována 
vazba spermie na ZP u myši (Wassarman, (1992). U ostatních druhů savců bylo popsáno jen několik 
proteinů povrchu spermie, které by mohly být za tuto vazbu odpovědny (Tanphaichtir et al., 2007). U 
savčích druhů, u kterých byly popsány in vitro podmínky kapacitace spermií, jako je prase, býk, 
hřebec a pes, lze testovat vazbu spermií na ZP pomocí metody tzv. Far Western blot. Povrchové 
proteiny izolované z kapacitované spermie jsou rozděleny pomocí SDS-elektroforesy a přeneseny na 
nitrocelulosovou membránu, kde lze provádět vazbu s biotinem značenými glykoproteiny ZP (Zigo et 
al., 2013). Proteiny vázající ZP budou identifikovány a pomocí panelu monoklonálních protilátek proti 
povrchovým proteinů kance (Zigo et al., 2015) budou sledovány možné křížové reaktivity s proteiny 
spermií jiných savčích druhů. Pomocí protilátek bude studován původ těchto proteinů v tkáni a 
tekutinách samčích reprodukčních orgánů a jejich lokalizace na spermatické buňce.  
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