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OPONENTSKÝ POSUDEK 
na dizertační práci  

 

Autor: Mgr. Aleš Petelák 

 

„Vliv ubiquitinace spermií v rámci časného embryonálního vývoje prasete“ 
 

Dizertační práce Mgr. Peteláka je napsána klasickou formou; jedná se tedy o ucelený text 

v rozsahu 120 stran, doplněný o dvě práce publikované v impaktovaných časopisech (Czech 

Journal of Animal Science, Biological Research) a o jednu práci zaslanou k posouzení do 

impaktovaného časopisu (Theriogenology). Práce je přehledná, stylisticky a jazykově na velmi 

dobré úrovni a obsahuje všechny náležitosti, které jsou pro dizertační práci požadovány.  

 

Předkládaná dizertační práce se zabývá vlivem extracelulárního ubiquitinu vázaného na povrch 

spermií na úspěšnost oplození a na průběh časného embryonálního vývoje a dále se zabývá vlivem 

regulátorů činnosti iontových kanálů na proces stárnutí oocytů. Téma práce považuji za vhodně 

zvolené a velmi aktuální. Jak správně uvádí autor v úvodu práce, význam prasete jako 

modelového organismu pro různé biomedicínské a biotechnologické aplikace výrazně vzrostl 

v posledních 10 letech a lze očekávat, že i v blízké budoucnosti bude tento model intenzivně 

využíván, zejména ke studiu závažných chorob u lidí. Procesy spojené se zráním a oplozením 

oocytů in vitro a časným embryonálním vývojem mají úzký vztah k řadě uvažovaných 

biomedicínských aplikací, zejména pokud se jedná o editaci genomu. V tomto smyslu má 

zdokonalení podmínek pro zrání oocytů in vitro, selekce spermií s vysokým vývojovým 

potenciálem či lepší porozumění interakce spermií a oocytu značný význam pro zvýšení efektivity 

biomedicínských a biotechnologických aplikací.  

      

Literární přehled pojal autor poměrně široce, přesto se dokázal vyhnout povrchnímu a 

zkratkovitému popisu jednotlivých témat. Autor zde podává podrobný popis struktury a funkce 

ubiquitin-proteazomálního systému v eukaryontních buňkách a dále se zabývá v nezbytném 

rozsahu vývojem, selekcí a kryokonzervací savčích spermií a vývojem oocytů a procesem 

oplození.  

    

Cíle práce jsou jasně formulovány a zvolené metody získávání, kultivace a hodnocení oocytů, 

příprava, zamrazování a třídění spermií, ICSI a kultivace časných embryí in vitro se jeví jako 

standardní a odpovídající zvoleným cílům. Je třeba ocenit, že se autor pustil i do vypracování 

vlastní metody kryokonzervace kančích spermií, kterou uspokojivě zvládá jen málo laboratoří ve 

světě. Podobně lze hodnotit i vypracování metody třídění spermií dle povrchové ubiquitinace 

pomocí FACS.  

 

     Obsah Kapitoly 6 – „Výsledky“ je do značné míry totožný s obsahem tří přiložených 

vědeckých prací a lze ho tedy rozdělit na tři okruhy. 

1. Vypracování metody kryoprezervace kančích spermií tříděných pomocí FACS na základě 

povrchové ubiquitinace 

2. Vliv povrchové ubiquitinace spermií na úspěšnost oplození a na časný embryonální vývoj 

3. Vliv napodobení protektivních účinků sulfanu na stárnutí oocytů v MII cestou modulace funkce 

Ca
2+

 a K
+
 kanálů 
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Ad 1) Autor práce vypracoval metodu třídění kančích spermií značených ubiquitinovou 

protilátkou na buněčném sorteru (FACS). Zjistil, že pro tuto analýzu jsou vhodné jen inseminační 

dávky s viabilitou spermií po rozmražení vyšší než 40 %. Dále definoval podmínky při třídění 

značených spermií na FACSu, specificky rychlost třídění a použití vhodného média před a po 

třídění spermií. Optimální výsledky dosáhl autor při sortování málo značených spermií rychlostí 

148 sp/s a vysoce značených spermií rychlostí 75 sp/s a při použití komerčního média Solusem 

před i po třídění. Za těchto podmínek činila viabilita spermií po rozmrazení 12 resp. 7%, což 

postačuje pro následné oplozování oocytů metodou ICSI. 

 

Ad 2) Tato část práce je významným příspěvkem do diskuse o vztahu povrchové ubiquitinace a 

kvality spermií a navíc nabízí zajímavou hypotézu o mechanizmu reakce oocytů na povrchově 

vázaný ubiquitin spermií. Zatímco v dřívějších experimentech byla použita jen korelace míry 

ubiquitinace inseminační dávky s úspěšností oplození a časného embryonálního vývoje, 

v předkládané práci autoři použili k realizaci celého experimentu jedné inseminační dávky a 

oplození probíhalo injekcí selektované spermie do cytoplazma oocytu.  Je zřejmé, že za těchto 

podmínek lze daleko lépe kontrolovat skutečný vliv ubiquitinace na sledované reprodukční 

parametry. Za těchto zpřesněných podmínek autoři práce potvrdili negativní korelaci ubiquitinace 

a schopnosti spermií podporovat časný embryonální vývoj. Velmi zajímavé je však zjištění, že 

schopnosti či výkonnost vysoce ubiquitinovanných spermií lze zlepšit maskováním povrchového 

ubiquitinu vhodnou protilátkou. Tato skutečnost naznačuje, že oocyty jsou schopné reagovat na 

ubiquitin vázaný na povrch spermie a aktivně se podílet na degradaci takto značených spermií. 

Navíc se zdá, že tento degradační mechanizmus se aktivuje až po embryonální aktivaci genomu, 

neboť míra povrchové ubiquitinace neovlivňuje četnost oplození a prvního rýhování zygoty. 

 

Ad3) V této části práce autoři elegantním způsobem prokázali, že protektivní vliv sulfanu na 

zpomalení stárnutí oocytů v MII je způsoben jeho vlivem na propustnost iontových kanálů. 

Inhibice kanálů Ca2+ pomocí verapamilu a aktivace kanálů K+ pomocí minoxidilu má stejný 

efekt jako sulfan samotný, tedy vede ke zpomalení stárnutí oocytů v MII. Vice versa, pozitivní 

efekt sulfanu na stárnutí oocytů byl narušen působením blokátorů K+ kanálů (glibenclamide) a 

aktivací Ca2+ kanálů (BAY K8644). Tyto výsledky významně přispívají ke hlavnímu cíli práce, a 

to zlepšit nízkou úspěšnost umělého oplození u prasete. Přesto, autor jakoby se ostýchal více 

propagovat tuto část dizertační práce, například v jejím názvu je zmiňována jen problematika 

ubiquitinace. 

 

K práci mám následující dotazy:  

1. Na str. 36 autor uvádí: „Další nezbytnou drahou, jejíž aktivace vede k opuštění stádia GV, je 

MAPK…signalizační kaskáda. Tato dráha je zodpovědná za kondenzaci chromatinu GV a při její 

inhibici není oocyt schopen znovuzahájit meiotické dělení a získat kompetenci pro oplození 

(Whitaker, 1996; Downs, 2010; Conti a Franciosi, 2018). Má autor na mysli MAPK v oocytu nebo 

ve folikulárních buňkách? V citovaných pracích např. Downs (2010) jednoznačně uvádí, že 

oocytární Erk1/2 aktivita není vyžadována pro rozpad zárodečného váčku u hlodavců, jelikož se 

zvyšuje teprve po něm, bez ohledu na to, zda je zrání oocytů spontánní nebo hormonálně 

indukované (následuje 5 citací původních prací). Podobně Conti a Franciosi (2018) sice uvádějí, 

že umlčení endogenní c-Mos mRNA pomocí olgonukleotidové antisens brání oocytům dosáhnout 

stádia metafáze II, ale zároveň uvádějí, že translace Mos mRNA začíná až po rozpadu 

zárodečného váčku u oocytů myší a pokračuje do metafáze II, čímž jasně vymezují působení 

tohoto aktivátoru MAPK na dobu po GVBD. 

2. Jaké jsou absolutní počty viabilních spermií, které lze získat pomocí jimi vyvinuté metody 

třídění na FACSu? Lze takto tříděné spermie použít pro konvenční IVF? 
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3. Vliv koinkubace spermií s protilátkou proti ubiquitinu na úspěšnost oplození a na embryonální 

vývoj byl testován jen na čerstvém spermatu. Bylo technicky možné provést tento experiment i na 

tříděných spermiích, zejména na populaci s vysokou úrovní povrchové ubiqitinace? Domnívám se, 

že takto navržený experiment by mohl ještě více posílit hypotézu autora o aktivní roli oocytů 

v degradaci spermií s vysokou mírou ubiquitinace. 

 

Závěrem mohu konstatovat, že dizertační práce Mgr. Peteláka obsahuje cenné originální výsledky, 

které rozšiřují poznání v daném oboru a mohou být využity i v praxi ke zdokonalení metod 

kultivace a oplození oocytů prasete in vitro. Předložená práce prokázala, že Mgr. Petelák má dobré 

znalosti v oboru biologie savčích oocytů, zvládá práci s literaturou, je schopen realizovat náročné 

vědecké experimenty a vyvozovat ze získaných dat správné závěry. Z tohoto důvodu doporučuji 

zkušební komisi, aby práci přijala k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení byl Mgr. Petelákovi 

udělen akademický titul „PhD“. 

 

 

 

Liběchov, 2. 5. 2019 

MVDr. Radek Procházka, CSc.             
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