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Popis experimentu z pohledu školitele 

Cílem studie bylo prověřit, zda se transkriptom spermií získaných z ejakulátu mužů, kteří trpí 

infertilitou, liší od transkriptomu spermií plodných mužů. Přesto, že příčiny neplodnosti mužů 

jsou velmi různorodé, existuje možnost, že tyto příčiny konvergují do společných mechanizmů 

poškozujících funkci spermie. Pak by měly existovat detekovatelné rozdíly hladiny genové 

exprese a koncentrace proteinů účastnících se v těchto mechanizmech společné pro spermie 

od neplodných pacientů v porovnání se spermiemi plodných mužů. Pro testování této hypotézy 

na úrovni transkriptomu získala naše laboratoř vyčištěné spermie v roztoku RNAlater, úkolem 

diplomantky bylo 1) prověřit možnosti izolace RNA ze spermií a vhodnou metodu zavést. Tato 

část práce byla provedena ve spolupráci se školitelem, diplomantka pak samostatně izolovala 

RNA z většiny vzorků. Ve spolupráci se školitelem a další vědeckou pracovnicí laboratoře pak 

provedla měření koncentrace a kontrolu kvality pomocí Bioanalyzeru (Agilent); 2) provést 

vlastní analýzu transkriptomu pomocí mikročipů Affymetrix. Diplomantka pracovala ve dvojici 

spolu se zkušenou pracovnicí naší laboratoře, jak v „mokré“ části, tak v základním statistickém 

vyhodnocení; 3) ověření výsledku transkriptomického experimentu pomocí kvantitativní RT-

PCR. V této části provedla diplomantka většinu experimentů samostatně, včetně návrhu 

primerů a statistického vyhodnocení, menšinu provedl školitel. 

Tato práce není prvním případem porovnání transkriptomu plodných a infertilních mužů, avšak 

takových studií je dosud překvapivě málo, jak s použitím mikočipů, tak technologie RNA-seq, 

a celkový počet pacientů není příliš velký. Výsledky dosavadních studií se navíc příliš 

nepřekrývají, což je bohužel případ i této studie. Příčiny tohoto stavu mohou být technické i 

biologické. Přesto se objevily některé styčné body, které by mohly odrážet skutečné 

mechanizmy podílející se na patogenezi neplodnosti, a to např. v patologických spermiích 

snížená exprese některých genů ubikvitin-proteazomální dráhy v naší studii a v práci Plattse 

a spol. z roku 2007. Vzhledem k tomu, jak masivní přestavbu prodělává spermatida při svém 

vývoji ve spermii, s množstvím součástí, které je třeba vytvořit i odstranit (např. mikrotubulární 

manžeta, histony nahrazené protaminy), mohla by tato diferenciální exprese mít v patogenezi 

význam. Pro hypotézu „nedostatečného úklidu“ se v našich datech nachází i další možné 

známky, např. celkový větší počet „upregulovaných“ genů ve skupinách patologických spermií, 

vč. např. zvýšené exprese některých ribozomálních proteinů, přestože ribozomy se na konci 

spermiogeneze částečně rozkládají. Nicméně, jediný gen, jehož upregulace byla potvrzena u 

spermií neplodných mužů je ARHGAP17, jehož funkce není dosud dobře známa. 

Hodnocení experimentální práce 

Diplomantka zvládla na dobré úrovni základní experimentální metody práce s RNA a DNA, tj. 

izolaci nukleových kyselin, měření koncentrace a kontrolu kvality, gelovou elektroforézu, end-

point PCR a PCR v reálném čase. Je schopna samostatné práce v laboratoři. 

 



Hodnocení textu diplomové práce 

Jedná se o opakované podání diplomové práce, která v prvním pokusu nevyhověla zejména 

kvůli…neúplnému popisu statistických metod, nedostatečné prezentaci výsledků a 

chybějícímu srovnání s jinými podobnými pracemi v diskuzi. 

Věřím, že nedostatky původní práce byly v revidované verzi odstraněny a práce bude moci 

vyhovět požadavkům na diplomovou práci Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. 
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