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Seznam použitých zkratek
AGM – přechodné místo savčí hematopoézy (aorta-gonad-mesonephros region)
ALM – anteriorní laterální mesoderm (anterior lateral mesoderm)
BFU-E – časná fáze vývoje červené krevní řady (burst forming unit-erythroid)
CFU-E – unipotentní kmenová buňka červené krevní řady (colony forming unit-erythroid)
CFU-GM – kmenová buňka diferencující do granulocytů a makrofágů (colony forming unitgranulocyte macrophage)
CFU-T – unipotentní kmenová buňka trombocytů (colony forming unit-thrombocyte)
CFU-TE – kmenová buňka diferencující do trombocytů a erytrocytů (colony forming unitthrombocyte erythrocyte)
CLP – společný lymfoidní prekurzor (common lymphoid precursor)
CMP – společný myeloidní prekurzor (common myeloid precursor)
DNA – deoxyribonukleová kyselina (deoxyribonucleic acid)
dpf – dny po fertilizaci (days post fertilization)
EMP – progenitor myeloidních buněk a erytrocytů (erythro-myeloid progenitor)
EPO – erytropoetin (erythropoietin)
FACS – metoda třídění buněk na základě fluorescence (fluorescent activated cell sorting)
GFP – zelený fluorescenční protein (green fluorescent protein)
GMP – progenitor granulocytů a makrofágů (granulocyte-macrophage progenitor)
hpf – hodiny po fertilizaci (hours post fertilization)
HSC – hematopoetická kmenová buňka (hematopoietic stem cell)
HSP70 – protein teplotního šoku 70 (heat shock protein 70)
CHT – kaudální hematopoetická tkáň (caudal hematopoietic tissue)

ICM – střední buněčná masa (intermediate cell mass)
IT-HSC – střednědobá hematopoetická kmenová buňka (intermediate term hematopoietic stem cell)
LT-HSC – dlouhodobá hematopoetická kmenová buňka (long term hematopoietic stem cell)
MegP – unipotentní progenitor megakaryocytů (unipotent megakaryocyte progenitor)
MEP – progenitor megakaryocytů a erytrocytů (megakaryocyte-erythrocyte progenitor)
MkP – progenitor megakaryocytů (megakaryocyte progenitor)
MPP – multipotentní progenitor (multipotent progenitor)
mRNA – mediátorová ribonukleová kyselina (messenger ribonucleic acid)
NO – oxid dusnatý
PCR – polymerázová řetězová reakce (polymerase chain reaction)
PLM – posteriorní laterální mesoderm (posterior lateral mesoderm)
Pre GM – prekurzor granulocytů a makrofágů (granulocyte-macrophage precursor)
Pre MegE – prekurzor megakaryocytů a erytrocytů (megakaryocyte-erythrocyte precursor)
qPCR – kvantitativní polymerázová řetězová reakce (quantitative polymerase chain reaction)
RNA – ribonukleová kyselina (ribonucleic acid)
Rnf – RING-type zinc finger
Scl – leukemický faktor kmenových buněk (stem cell leukemia factor)
ST-HSC – krátkodobá hematopoetická kmenová buňka (short term hematopoietic stem cell)
TEP – progenitor trombocytů a erytrocytů (thrombocyte-erythrocyte progenitor)
TPO – trombopoetin (thrombopoietin)
VDA – břišní stěna dorzální aorty (ventral wall of dorsal aorta)
VDAC – aniontové kanálky závislé na napětí (voltage-dependent anion channel)
vWF – Von Willebrandův faktor (Von Willebrand factor)

Abstrakt
Hematopoéza (krvetvorba) je proces proliferace, diferenciace a sebeobnovy hematopoetických
kmenových buněk. Regulace hematopoézy je komplexní děj, který probíhá na mnoha úrovních a je řízen
mnoha signály. RNF207 je jedním z perspektivních genů vybraných na základě experimentu v kuřecím
modelu, ve kterém získaná data ukazují na jeho roli v krvetvorbě. Cílem této práce je určit úlohu rnf207b
jako nového regulátoru krvetvorby Dánia pruhovaného (Danio rerio) a případně tedy zjistit, na jaké
úrovni hematopoézy funguje.
Dánio pruhované je výborným modelem pro studium funkce genů in vivo, a to díky snadné
manipulaci genové exprese a širokým možnostem analýzy fenotypů během vývoje. Pro studium vlivu
rnf207b na hematopoézu Dánia pruhovaného jsme snížili expresi tohoto genu mikroinjikací morfolino
oligonukleotidů do jednobuněčných embryí. U takto injikovaných embryí jsme viděli efekt jak
v trombocytární, tak v erytroidní linii, z čehož vyplývá, že by rnf207b mohl být regulátor na
hierarchické úrovni progenitorů, případně by mohl být v hierarchii ještě výše. Výsledky analýzy
vývojově a tkáňově specifické exprese pak ukazují, že exprese rnf207b začíná již v 18 hpf, tedy ještě
v době primitivní hematopoézy. Přestože je rnf207b v dospělosti exprimován v ledvinách (anatomické
místo definitivní hematopoézy ryb), jeho exprese zde není tak vysoká jako v některých jiných tkáních.
Hematopoetické mechanismy a dráhy jsou mezi obratlovci silně konzervovány. Kromě Dánia
pruhovaného bude později potřeba ověřit roli RNF207 také v lidské hematopoéze. Objasnění
konzervovanosti tohoto regulátoru v krvetvorbě obratlovců pak umožní využití modelových organismů
pro přenos poznatků na člověka. Defekty ve funkci těchto regulátorů mohou potenciálně vést k
poruchám hematopoézy, které jsou příčinou mnoha lidských onemocnění a jejich hlubší poznání může
přispět k objevení nových cílů pro jejich léčbu.

Klíčová slova: krvetvorba, hematopoéza, diferenciace, morpfolino oligonukleotidy, erytrocyty,
trombocyty, Rnf207b, Danio rerio, Dánio pruhované

Abstract
Hematopoiesis is the process of proliferation, differentiation and self-renewal of hematopoietic
stem cells. Regulation of hematopoiesis is a complex process, which takes place on many different levels
and is directed by many signals. RNF207 is one of the perspective genes chosen based on a screen in
chicken model, where obtained data show its role in hematopoiesis. The aim of this work was to confirm
the role of rnf207b as a new regulator of hematopoiesis in Danio rerio and to find out on which level of
hematopoiesis is active.
Danio rerio is an excellent model to study the function of genes in vivo, thanks to the easy
manipulation of genetic expression and wide range of phenotypes during the development. To study the
effect of rnf207b in hematopoiesis of Danio rerio we performed the knock-down of this gene by
microinjection of morpholino oligonucleotides into one cell stage embryos. In these injected fish, we
saw the effect in both thrombocyte and erythroid lineage, suggesting that rnf207b could be a regulator
at the hierarchical level of progenitors or even more upstream. The results of developmental and tissue
specific expression analysis then show that expression of rnf207b begins as early as 18 hpf, at the time
of primitive hematopoiesis. Although rnf207b is expressed in the kidney (an anatomical site of definitive
hematopoiesis in fish) in adulthood, its expression is not as high as in some other tissues.
Hematopoietic mechanisms between Danio rerio and human are firmly conservated. In addition
to Danio rerio, the role of RNF207 in human hematopoiesis will also need to be verified later. Clarifying
the conservation of this player in hematopoiesis among vertebrates will allow to use of model organisms
for the transfer of knowledge to humans. Defects in function of these regulatory genes can cause
problems in hematopoiesis, which are the cause of many diseases in humans and their deeper knowledge
can contribute to discovering new targets for their treatment or cure.

Key words: hematopoiesis, differentiation, morpholino oligonucleotides, erythrocytes, thrombocytes,
Rnf207b, Danio rerio
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1 Úvod
V naší laboratoři se snažíme identifikovat nové regulátory trombopoézy a erytropoézy. Prvotní
experimenty byly provedeny na kuřecím modelu a Dániu pruhovaném v rámci dizertační práce Ondřeje
Svobody (Svoboda, 2015). Kuřecí hematopoetické a progenitorové buňky byly kultivovány za
přítomnosti různých regulátorů krvetvorby (cytokinů a hormonů), aby došlo k indukci diferenciace do
erytroidní či trombocytární linie. Cílem bylo na základě Affymetrix microarray čipu vybrat diferenciálně
exprimované geny (transkripční faktory, regulátory, kinázy) mezi multipotentními progenitory a
diferencovaným stavem, které dosud nebyly známy pro svůj vliv na hematopoézu. S využitím
kvantitativní polymerázové řetězové reakce (qPCR) byl na základě rozdílné exprese genů mezi
progenitory a maturovanými buňkami vybrán užší počet genů. Z tohoto setu bylo dále 25 genů
analyzováno translačním či sestřihovým morfolinem na Dániu pruhovaném – konkrétně na WT (AB)
linii. Pomocí benzidinového barvení byl zhodnocen fenotyp v erytroidní větvi, na transgenní cd41:GFP
linii byl potom zhodnocen efekt v trombocytární linii. Z těchto 25 genů bylo vybráno 12 projevujících
hematopoetický fenotyp také v Dániu pruhovaném (Obrázek 1). Těchto 12 genů mělo buď erytroidní
fenotyp, trombocytární fenotyp, či fenotyp v obou liniích. Jedním z těchto genů je rnf207b, který je
tématem této práce. Jeho fenotyp byl původně zhodnocen pouze jako erytroidní.
Ačkoliv nebylo dosud publikováno, že by rnf207b mohl mít hematopoetický fenotyp, na základě
předchozích dat naší laboratoře máme jisté hypotézy, které bychom rádi objasnili. První otázka, kterou
jsme si položili je, zda má Rnf207b roli v hematopoéze Danio rerio, a to s důrazem na diferenciaci a
regulaci vývoje maturovaných erytrocytů a trombocytů. Druhou navazující otázkou je, na jaké úrovni
hematopoetické hierarchie Rnf207b funguje. Zajímá nás tedy, zda je regulátorem pouze diferenciace
erytrocytů či výhradně trombocytů, případně zda působí již na úrovni progenitorů trombocytů a
erytrocytů a je tedy klíčový pro vznik obou typů buněk. Tato práce by také měla přispět k otázce
konzervovanosti role Rnf207b mezi obratlovci. Data získaná během této práce na Dániu pruhovaném
budou porovnávána s daty získanými na kuřecím modelu a později také s výsledky experimentů
využívajících lidské hematopoetické kmenové buňky. Porovnání dat mezi obratlovci umožňuje výběr
vhodných modelových organismů pro přenos poznatků na člověka. Tyto informace přináší důležité
znalosti týkající se evoluce hematopoetických mechanismů a mohou přispět ke studiu závažných
hematopoetických onemocnění (anémie, polycytémie, trombocytóza, trombocytopenie…) a hledání
nových cílů pro jejich léčbu.
Vzhledem k výhodám, jaké Danio rerio jako modelový organismus poskytuje, je pro zodpovězení
těchto otázek vhodným kandidátem. Navzdory některým morfologickým rozdílům mezi savčími a
nesavčími hematopoetickými buňkami, jsou základní hematopoetické mechanismy mezi obratlovci
silně konzervovány. Danio rerio je skvělým modelem pro studium funkce genů in vivo. Díky rychlému
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externímu vývoji, optické průhlednosti v prvních dnech vývoje a velkému množství potomků, je možné
snadno pozorovat hematopoetický fenotyp po mikroinjikaci morfolino oligonukleotidů (knock-down)
či mRNA (nadexprese) pomocí mikroskopických technik. Velké množství transgenních reportérových
linií umožňuje analýzu efektu po manipulaci exprese, např. v erytroidní linii za využití transgenní
reportérové linie β-globin:GFP a v trombocytární linii zase transgenní linie cd41:GFP.

Obrázek 1 – Schéma historie projektu
Hledání nových regulátorů hematopoézy probíhalo prvotně na kuřecím modelu. Postupně byl vybírán
užší počet kandidátů a 25 genů bylo testováno v rybě (Dánio pruhované) s využitím morfolino
oligonukleotidů, kde byl sledován fenotyp v trombocytární linii (cd41:GFP) a erytroidní linii
(benzidinové barvení). Takto nakonec bylo vybráno 12 genů, které projevily fenotyp buď v jedné či
v obou liniích a ty jsou dále důkladněji studovány. Mezi tyto geny patří také rnf207b.
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2 Přehled literatury
2.1 Hematopoéza
Hematopoéza (krvetvorba) je proces, kterým se utváří maturované krevní buňky proliferací a
diferenciací hematopoetických kmenových buněk a jejich progenitorů. Během tohoto přísně a pečlivě
regulovaného procesu se vytváří různé typy maturovaných krevních buněk (erytrocyty, granulocyty,
monocyty, lymfocyty a trombocyty (u savců destičky)), které zastávají specializované funkce. Krev je
jedna z nejvíce regenerativních a tvárných tkání. Miliony starých buněk jsou v těle každou sekundu
nahrazovány buňkami novými. Délka života různých typů maturovaných buněk se značně liší (Peixoto
et al., 2011).
Všichni obratlovci (včetně kostnatých ryb – Teleostei) mají dvě fáze hematopoézy. Během
primitivní (embryonální) fáze se produkují unipotentní krevní buňky - primitivní erytrocyty (červené
krvinky) a primitivní makrofágy. Je to chvíle, kdy už je embryo natolik velké, že nestačí jeho zásobování
kyslíkem pouhou difuzí a jsou nutné červené krvinky rozvádějící kyslík po těle. Následuje definitivní
(dospělá) hematopoéza, jejímž znakem je vytvoření multipotentních hematopoetických kmenových
buněk (HSCs), které mohou podstupovat sebeobnovu a diferenciaci do erytroidní, myeloidní a lymfoidní
linie, z nichž vznikají maturované buňky (Obrázek 2). Během těchto fází se vytváří různé typy buněk,
mění se jejich morfologie a zároveň se během vývoje jedince přesouvá místo krvetvorby do různých
oblastí (Obrázek 3) (Jong and Zon, 2005; Oyarbide et al., 2019).
Primitivní hematopoéza se u Dánia pruhovaného vyskytuje ve dvou intraembryonálních
oblastech, a to v oblasti posteriorního laterálního mesodermu ve střední buněčné mase (ICM) (AlAdhami and Kunz, 1977) a v oblasti anteriorního laterálního mesodermu v rostrálních krevních
ostrůvcích (RBI) (Harbomel et al., 1999). Buňky ICM diferencují do proerytroblastů a endoteliálních
buněk, které tvoří cévy (Al-Adhami and Kunz, 1977). V místě RBI pak vznikají primitivní myeloidní
prekurzory, které časem diferencují do makrofágů a neutrofilů (Harbomel et al., 1999). Ekvivalentem
ICM jsou u savců krevní ostrůvky extraembryonálního žloutkového vaku (Al-Adhami and Kunz, 1977).
Definitivní hematopoéza začíná již ve 24 hpf v břišní stěně dorzální aorty (VDA), kdy vznikají první
runx1 a cmyb pozitivní buňky. Podskupina endoteliálních buněk začíná diferencovat do
hematopoetických kmenových a progenitorových buněk (HSPCs). Tyto buňky se potom dostanou
z aorty a kolonizují oblast mezi aortou a posteriorní hlavní žílou. Tomuto procesu se říká endoteliálníhematopoetický přechod (Bertrand et al., 2010; Kissa and Herbomel, 2010). Druhý den po fertilizaci
(dpf) začínají progenitory VDA migrovat do kaudální hematopoetické tkáně (CHT). Kolem 3 dpf je
místem maturace lymfoidních buněk thymus. Ve stádiu 4,5 dpf se místo krvetvorby definitivně ustálí
v ledvinách, kde dochází k maturaci všech krevních buněčných typů (Kissa et al., 2008; Murayama et
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al., 2006). U savců se HSCs vyvíjejí v aorta-gonad-mesonephros oblasti (AGM), což je funkční
ekvivalent VDA, a placentě. Z těchto míst přechází HSCs do fetálních jater a nakonec osídlí kostní dřeň.
Změna míst hematopoézy poskytuje specifické mikroenvironmentální signály, které jsou vyžadovány
pro přesné vymezení a migraci prekurzorů pro konkrétní linii (Chen and Zon, 2009; Kwan and North,
2017; Sood and Liu, 2012)
Narušením procesu krvetvorby může dojít ke vzniku onemocnění jako je anémie,
trombocytopenie či rakovina (leukémie). Objasnění mechanismů vzniku těchto onemocnění a hledání
nových terapeutických možností nám potom umožňují právě modelové organismy. Modelů pro studium
hematopoézy je několik a každý má své výhody a nevýhody. Kromě lidských buněk, je hojně využíván
myší model (Mus musculus), na kterém byl například v nedávné době objeven nový transkripční
regulátor diferenciace hematopoetických kmenových a progenitorových buněk (HSPCs) Twist1, který
se váže k promotoru dvou významných hematopoetických transkripčních faktorů (Myb a Gata2) a tím
aktivuje jejich transkripci (Kulkeaw et al., 2017). Kuřecí model (Gallus gallus) byl na poli
hematopoetického výzkumu zcela zásadní, a to například v identifikaci viru ptačí erytroblastózy (Bister
and Duesberg, 1979; Graf and Beug, 1978), ale dnes je již vytlačován jinými modely. Danio rerio je
model, který je stále více využíván a v procesu hematopoézy již přispěl k objasnění mnoha otázek.
Například se dlouhou dobu předpokládala existence společného prekurzoru (hemangioblastu)
hematopoetických a endoteliálních buněk. Dříve však tato myšlenka byla podporována pouze
pozorováním in vitro kolonií, kdy z jedné buňky vznikaly hematopoetické i endoteliální buňky
(Haferkamp et al., 2004). In vivo existence tohoto bipotentního progenitoru byla prokázána právě až na
Dániu pruhovaném (Vogeli et al., 2006). Kromě studia procesů nepatologické hematopoézy se tento
model velmi často využívá také pro modelování závažných hematopoetických onemocnění jako je
například Diamond-Blackfanova anémie (DBA) a hledání nových terapeutických cílů (Danilova et al.,
2014).
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Obrázek 2 - Schéma hierarchického modelu definitivní hematopoézy Dánia pruhovaného
LT-HSC – dlouhodobá hematopoetická kmenová buňka, ST-HSC – krátkodobá hematopoetická
kmenová buňka, CMP – společný myeloidní progenitor, CLP – společný lymfoidní progenitor, TEP –
progenitor trombocytů a erytrocytů, GMP – progenitor makrofágů a granulocytů, CFU-T – unipotentní
kmenová buňka trombocytů, BFU-E – časná fáze vývoje červené krevní řady, CFU-E – unipotentní
kmenová buňka červené krevní řady (Svoboda and Bartunek, 2015, upraveno).

15

Obrázek 3 – Porovnání anatomických míst hematopoézy a migrace buněk u Dánia pruhovaného a
člověka
HSC – hematopoetická kmenová buňka, AGM – přechodné místo savčí hematopoézy, ALM – anteriorní
laterální mesoderm, PLM – posteriorní laterální mesoderm, CHT – kaudální hematopoetická tkáň, hpf
– hodiny po fertilizaci, dpf – dny po fertilizaci (Oyarbide et al., 2019).

2.1.1 Erytropoéza
Primitivní hematopoéza začíná v 11 hpf, kdy buňky ALM a PLM začínají exprimovat endoteliální
a hematopoetické markery, čímž se utváří rozdílné populace cévních a hematopoetických prekurzorů
(Davidson et al., 2003; Harbomel et al., 1999). Spolu se scl transkripčním faktorem, který ovlivňuje
všechny hematopoetické linie a vývoj cév, jsou v buňkách ALM a PLM koexprimovány také cévní
transkripční faktory fli1 a flk1, což naznačuje přítomnost bipotentního hemangioblastu (Dooley et al.,
2005). Transkripční faktor gata1 je zásadní pro primitivní erytropoézu. Ve 12 hpf je gata1 exprimován
scl pozitivními buňkami v oblasti PLM, ze kterých časem vznikají první cirkulující krevní buňky
(Detrich et al., 1995). Z buněk migrujících z PLM vzniká v 18 hpf ICM. Tyto buňky poté diferencují do
proerytroblastů a endoteliálních buněk cévního kmene (Thompson et al., 1998). Během 16 až 24 hpf lze
v ICM detekovat mRNA erytropoetinu (epo) a receptoru pro erytropoetin. Epo a jeho receptor jsou
zásadní, aby se zachovala úměrná hladina cirkulujících erytrocytů během embryogeneze i dospělosti.
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Mikroinjikace morfolino oligonukleotidů proti receptoru erytropoetinu (knock-down) způsobil mírné
snížení primitivní a kompletní blok definitivní erytropoézy (Paffett-Lugassy et al., 2007).
Erytropoéza je komplexní proces, který je řízen mnoha transkripčními faktory. Rovnováha mezi
nimi je velmi důležitá zejména k tomu, aby se mohly vyvíjet všechny krevní linie ve vhodném poměru.
Transkripční faktory mezi sebou „soupeří“ a ve chvíli, kdy je exprese jednoho snížena, dochází
k převážení druhého. K tomuto jevu dochází například mezi gata1 a pu.1 transkripčními faktory. Pokud
totiž dojde ke ztrátě exprese gata1 v ICM, pu.1 exprese trvá déle než je obvyklé, protože není limitována
expresí gata1. U takových embryí tak dochází k transformaci erytroidních prekurzorů do myeloidních
prekurzorů. Tyto výsledky tedy naznačují, že gata1 nejenže podporuje vývoj erytroidních buněk, ale
zároveň potlačuje vývoj myeloidních buněk (Galloway et al., 2005). Gata1 pozitivní buňky střední
buněčné masy diferencují do proerytroblastů. Ve 24 hpf vstupují do oběhu a stávají se z nich primitivní
maturované erytrocyty (Long et al., 1997). První 4 dny vývoje jsou tyto primitivní erytrocyty jediné
cirkulující erytroidní buňky. Tuto skutečnost dokládá bloodless mutantní linie Dánia pruhovaného, která
má defektní pouze primitivní hematopoézu a přibližně až od 5 dpf, kdy začíná vlna definitivní
hematopoézy, se v oběhu začínají objevovat erytrocyty (Liao et al., 2002). Pokud se rhodaminem
značené primitivní erytrocyty Dánia pruhovaného vloží v 1,25 – 1,5 dpf do druhého embrya, až do 6
dpf není vidět žádný pokles těchto buněk (Weinstein et al., 1996). Definitivní vlna erytropoézy totiž
začíná až kolem 4 dpf (Zhang and Rodaway, 2007) a cirkulující primitivní erytrocyty dánií jsou v 5 dpf
pozvolně nahrozovány definitivními (Jin et al., 2009).
Definitivní hematopoéza se během embryonálního vývoje ubírá dvěma rozdílnými cestami. Jedna
vlna (přechodná) začíná prostřednictvím erytromyeloidních progenitorů (EMPs), které vznikají
z nezávislé autonomní linie v posteriorních krevních ostrůvcích. Tyto buňky exprimují pouze erytroidní
a myeloidní geny, mají omezený proliferační potenciál (vyskytují se přechodně) a neosidlují pozdější
hematopoetické anatomické oblasti. Diferencované dceřiné buňky potom zůstávají v CHT (Bertrand et
al., 2007). Chen s kolegy ukázali, že EMPs a HSCs vznikají ze dvou různých populací hemogenního
endotelia (Chen et al., 2011). Existenci těchto EMPs dokládají například experimenty Ganise a jeho
kolegů. Na základě sledování globinového profilu se zdá, že strmé klesání přítomnosti embryonálního
globinu mezi 17. a 26. dpf může být výsledkem snižujícího se příspěvku erytrocytů z této přechodné
vlny EMPs (Ganis et al., 2012). Erytropoéza v rámci druhé definitivní vlny hematopoézy tedy začíná
ve 3,5 dpf v CHT. Definitivní erytrocyty pozvolna nahrazují cirkulující primitivní erytrocyty a v 5 dpf
dochází k postupnému přesunu erytropoézy z CHT do ledvin (Jin et al., 2009). Postupné nahrazování
primitivních erytrocytů definitvními můžeme vidět u bloodless mutantní linie s defektem v primitivní
erytropoéze. Cirkulující erytrocyty jsou totiž právě v tomto vývojovém stádiu (5 dpf) obnoveny (Liao
et al., 2002).
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Primitivní erytrocyty Dánia pruhovaného se od dospělých erytrocytů morfologicky liší.
Definitivní erytrocyty mají menší množství cytoplasmy, plochý eliptický tvar a velké podlouhlé jádro.
Na rozdíl od savců si totiž dospělé erytrocyty dánia jádro ponechávají (Weinstein et al., 1996).
Bezjaderné erytrocyty savců jsou více flexibilní a jako diskoidální mají větší plochu pro transport
hemoglobinu.
Ačkoliv prvními maturovanými krevními buňkami jsou u většiny obratlovců erytrocyty, které
jsou nutné pro zásobování embrya kyslíkem, Dánio pruhované dokáže jejich absenci do určitého stádia
přežít. Kyslík ve vodě totiž poskytuje pro tyto ryby dostatečnou zásobu okysličení na několik prvních
dnů vývoje. Model Dánia pruhovaného je tedy zajímavý a při výzkumu užitečný také proto, že během
prvních cca 15 dnů vývoje nevyžadují jedinci hemoglobin ani červené krvinky. To umožňuje sledovat
fenotyp genetických defektů postihujících vývoj časné erytroidní linie i během dalšího vývoje, protože
absence hemoglobinu a erytrocytů není do uvedeného období letální (Rombough and Drader, 2009).
Například bloodless mutantní linie dánia nemá žádné cirkulující erytrocyty přibližně do 5. dpf, kdy
začíná vlna definitivní hematopoézy. Tato linie má defektní pouze primitivní hematopoézu a
hematopoéza v ledvinách je nenarušena. Jedná se o spontánní autosomálně dominantní mutaci, přičemž
gen zodpovědný za tuto mutaci nebyl doposud identifikován. Tito jedinci buď nemají vůbec žádné
primitivní erytrocyty, nebo se u nich vyskytuje anémie s velmi těžkým projevem (Liao et al., 2002).
Takové linie tedy poskytují velmi cenný model pro hledání nových cílů léčby závažných anemických
onemocnění. Mutace postihující primitivní hematopoézu jsou u savců embryonálně letální (Matsson et
al., 2004).
Hemoglobin je metaloprotein červených krvinek transportující kyslík po těle. Stejně jako u
ostatních vyšších obratlovců, nachází se u Dánia pruhovaného hemoglobin s kvartérní strukturou.
V průběhu různých vývojových stádií jsou exprimovány různé globinové geny. Embryonální globiny
jsou exprimovány během časného embryonálního vývoje a později s nástupem definitivní hematopoézy
jejich exprese klesá. Embrya mutantní linie zinfandel prodělávají jako embrya anémii, ale v dospělosti
dochází k jejich uzdravení (Brownlie et al., 2003). Proces přepínání mezi těmito vývojově specifickými
globiny je striktně regulován. U dánia dochází ke dvěma globinovým přepnutím – z embryonálního
globinu na larvální a z larválního na dospělý globin, tedy podobně jako u člověka. Stejně jako je tomu
u savců, nachází se u Dánia pruhovaného konzervovaný regulační element LCR („locus control
region“). Motivy nacházející se v rámci LCR zřejmě umožňují funkční interakce s transkripčními
faktory (Ganis et al., 2012).
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2.1.2 Trombopoéza
Mezi trombocyty dánií a krevními destičkami lidí je mnoho rozdílů jak v jejich diferenciaci, tak
v morfologii. Funkčně však oba typy buněk umožňují utvářet krevní sraženiny a tím zachovávají
hemostázu (Jagadeeswaran et al., 1999). Savčí megakaryocyty a erytrocyty vznikají ze společného
bipotentního progenitoru (MEP), jejichž ekvivalentem jsou u dánia progenitory trombocytů a erytrocytů
(TEPs) (Svoboda et al., 2014). Dánia mají jaderné trombocyty, které zřejmě nepodstupují další
diferenciaci. Oproti tomu savci mají bezjaderné destičky. Megakaryocyty vznikají procesem
endoreduplikace megakaryoblastů a jsou prekurzorem destiček, kdy jednotlivé destičky jsou pouze
fragmenty megakaryocytů, nikoliv jednotlivé buňky (Broudy and Kaushansky, 1995). Tato evoluční
adaptace vznikla zřejmě proto, že zlepšuje biologickou funkci těchto buněk. Trombocyty také podobně
reagují agregací a adhezí na agonisty savčích destiček jako je kolagen, trombin, adenosindifosfát a další.
Na svém povrchu exprimují stejně jako je tomu u savců specifický marker destiček cd41 (Jagadeeswaran
et al., 1999). Z těchto důvodů se předpokládá, že trombocyty jsou funkčními ekvivalenty savčích
destiček.
V rámci primitivní vlny hematopoézy trombocyty nevznikají. S využitím transgenní linie
cd41:GFP byla u Dánia pruhovaného sledována migrace a utváření trombocytů. Buňky s nízkou
cd41:GFP pozitivitou, tedy prekurzory trombocytů, jsou pozorovány ve velmi nízkém počtu již mezi
33. – 35. hpf v oblasti hlavní posteriorní žíly (Kissa et al., 2008). Nemobilní populace cd41:GFP
pozitivních buněk se vyskytuje mezi dorzální aortou a ocasní žílou již kolem 40 hpf. Na základě
sledování migrace vysoce pozitivních cd41:GFP buněk byly maturované trombocyty prvně detekovány
v CHT kolem 2 dpf, přičemž do oběhu vstupují kolem 3 dpf. Stejně jako tomu je u erytropoézy, přesouvá
se v 5 dpf místo hematopoézy z CHT do ledvin (Lin et al., 2005).
Velkou otázkou je existence primitivní trombopoézy, která by mohla jít jinou cestou než
definitivní trombopoéza. Knockout nfe2 v dániích způsobil redukci počtu trombocytů v periferní krvi
dospělých ryb, jejich přežívání však postiženo nebylo. Ačkoliv trpěly silnou trombocytopenií,
nekrvácely. Počet progenitorů se však v periferní krvi v porovnání s wild type dánii nezměnil. Počet
progenitorů i maturovaných trombocytů se u homozygotních mutantů ve dřeni ledvin dokonce zvýšil.
Pokud byly trombocyty dospělých homozygotních mutantů nechány v přítomnosti fibrinogenu, jejich
odpověď byla redukována, což poukazuje na funkční defekt trombocytů. Pokud byly však experimenty
vykonány na larvách dánií, funkční defekty nevykazovaly, což poukazuje na zasažení pouze dospělé
trombopoézy. Naproti tomu knockout u myší vyvolal vysokou ztrátu cirkulujících trombocytů a většina
z nich zemřela již brzy v neonatálním věku z důvodu krvácení. Tato práce tak připouští existenci na nfe2
nezávislé dráhy embryonální trombopoézy. Ačkoliv tedy doposud není uznána přítomnost primitivní a
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definitivní trombopoézy jako tomu je u primitivní a definitivní erytropoézy, výsledky těchto
experimentů tuto hypotézu podporují (Rost et al., 2018).
U dánií vznikají trombocyty společně s erytrocyty z bipotentních TEPs. Poprvé byly tyto funkční
ekvivalenty savčích MEPs u dánií morfologicky popsány a izolovány z transgenních ryb v naší
laboratoři O. Svobodou a jeho kolegy. Po kultivaci dvojitě transgenních (gata1:dsRed; cd41:GFP)
HSPCs v přítomnosti erytropoetinu (Epo) a trombopoetinu (Tpo) byl pozorován vznik mixovaných
kolonií, které se skládaly z erytrocytů a trombocytů. Ty byly identifikovány na základě buněčné
morfologie, hemoglobinizace a hodnot fluorescence. S využitím cd41:GFP buněk se na základě
intenzity fluorescence ukázalo, že buňky s nízkou expresí cd41 jsou progenitory převážně vytvářející
progenitory granulocytů a makrofágů (CFU-GM) a progenitory erytrocytů (BFU-E a CFU-E). Buňky
se střední expresí byly převážně progenitory trombocytů a erytrocytů (CFU-TE) a progenitory
trombocytů (CFU-T). S diferenciací se fluorescence zvyšovala a nejvyšší hladinu exprese cd41 tak měly
postmitotické trombocyty (Svoboda et al., 2014).
Zde bylo také ukázáno, že funkce trombopoetinu (Tpo) je mezi obratlovci velmi dobře
konzervovaná. Napříč modelovými organismy totiž tento cytokin způsobuje diferenciaci trombocytů
z HSPCs. Jeho nadexprese ve vyvíjejícím se embryu dánia způsobuje nadprodukci trombocytů a jejich
progenitorů. V této publikaci byl poprvé identifikován Tpo dánií. Rekombinantní Tpo dánií podporuje
také in vitro utváření trombocytů z HSPCs. Z experimentů této studie vyplývá, že je Tpo důležitý
cytokin účastnící se u dánií homeostázy HSCs a HSPCs. V přítomnosti Epo pak Tpo synergisticky
podporuje utváření erytroidních kolonií (Svoboda et al., 2014).
Velmi zajímavým tématem jsou hypotézy ohledně vzniku lidských krevních destiček, které
zřejmě nevznikají pouze z MEPs, ale možná diferencují také přímo z podtypu myeloidních HSCs. MEPs
jednoznačně existují, ale je otázkou, zda nemůže existovat další alternativní cesta vzniku erytrocytů a
megakaryocytů z HSCs, aniž by tyto buňky vyžadovaly stádium bipotentních MEPs. Yamamoto
s kolegy ukázal na myším modelu in vivo přítomnost funkčních MEPs a zároveň velmi silný důkaz, že
savčí megakaryocyty mohou vznikat přímo z HSCs. Nezdá se však, že by tyto myeloidní HSCs sloužily
v porovnání s MEPs jako hlavní zdroj destiček v hematopoéze (Yamamoto et al., 2013). Je však
poměrně těžké progenitory megakaryocytů a erytrocytů sledovat, protože dosud neznáme jejich
specifické markery. Proto také není snadné určit, jakou měrou přispívají MEPs, progenitory
megakaryocytů (MkP) a případně myeloidní HSCs ke vzniku megakaryocytů a destiček. Tyto poměry
se však mohou také měnit v závislosti na stresu či onemocnění. Exprese povrchového markeru cd41 a
Von Willebrandova faktoru (vWF) byla zjištěna v podskupině buněk, které fenotypicky odpovídají
HSCs a mohly by tak reprezentovat HSCs, ze kterých vznikají megakaryocyty přímo bez jakéhokoliv
mezistavu (Gekas and Graf, 2013). Velmi silným nástrojem jsou pro hledání těchto nových linií a
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odchylek z klasického hierarchického modelu single-cell analýzy transkriptomu. V rámci HSPCs byla
touto metodou objevena populace buněk, která exprimuje geny specifické pro linii megakaryocytů. Tyto
buňky postrádají schopnost diferencovat do erytroidních buněk, granulocytů či makrofágů a nazývají se
unipotentní progenitory megakaryocytů (MegP). Dokonce se přepokládá, že tato cesta není využívána
jen vzácně a za některých stavů, ale že je tato cesta v procesu megakaryopoézy hlavní (Miyawaki et al.,
2017).
Je velmi pravděpodobné, že se tato alternativní cesta vzniku trombocytů vyskytuje také u Dánia
pruhovaného. Macaulay s kolegy na základě dat získaných ze single-cell RNA sekvenování připouští
existenci přímé diferenciace TEPs z HSCs s vynecháním stádia společných myeloidních progenitorů
(CMPs). Tuto hypotézu potvrzuje fakt, že geny exprimované v rámci buněk myeloidní linie převážně
napříč testovanými cd41 pozitivními buňkami chybí, což by poukazovalo právě na přímé odštěpení
TEPs z HSCs (Macaulay et al., 2016).

2.2 Modely hematopoetické hierarchie
Hematopoéza je se svým hierarchických charakterem ideálním dějem pro zavádění a testování
pokročilých metod pro sledování buněčného osudu. Mnoho nových poznatků na poli hematopoetické
hierarchie bylo získáno metodou single-cell sekvenování (Macaulay et al., 2016; Tang et al., 2017),
která umožnila objev nových krevních populací, jako jsou například progenitory trombocytů a
erytroidních buněk obcházející diferenciaci přes společné myeloidní progenitory (Macaulay et al.,
2016). A tak není divu, že neustále vznikají nové modely hematopoetické hierarchie, které se snaží co
nejlépe vystihnout vztahy mezi krevními liniemi.

2.2.1 Klasický hierarchický model hematopoézy
Dlouho se předpokládalo, že klasický hierarchický model definitivní hematopoézy obratlovců
(Obrázek 4) je platný a striktně daný. Podle tohoto modelu jsou HSCs na vrcholu hierarchie, mají
schopnost sebeobnovy a mohou z nich vzniknout všechny krevní buněčné linie. HSCs asymetricky
ztrácí svou schopnost sebeobnovy, utváří multipotentní progenitory (MPPs), ze kterých dále vznikají
společné lymfoidní (CLPs) a společné myeloidní progenitory (CMPs). CMPs potom diferencují do
bipotentních progenitorů megakaryocytů a erytrocytů a vymezují společné progenitory myeloidních a
monocytických buněk (Akashi et al., 2000). Tento model poměrně zjednodušuje komplexitu
hematopoetických kmenových a progenitorových buněk a je založen pouze na povrchových markerech
a transplantaci buněk. Vzhledem k tomu, že se však hematopoetické buňky vždy nechovají podle
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klasického hierarchického modelu, byly navrženy další modely, aby ten původní nahradily, ale i v těchto
modelech jsou jisté nejasnosti a otazníky.

Obrázek 4 – Klasický hierarchický model definitivní hematopoézy obratlovců
LT-HSC – dlouhodobá hematopoetická kmenová buňka, ST-HSCs – krátkodobá hematopoetická
kmenová buňka, MPP – multipotentní progenitor, CMP – společný myeloidní prekurzor, CLP –
společný lymfoidní prekurzor, MEP – progenitor megakaryocytů a erytrocytů, GMP – progenitor
megakaryocytů a makrofágů (Zhang et al., 2018).

2.2.2 Nové krevní linie a hierarchické modely hematopoézy
Teprve nedávné poznatky poukazují na značnou heterogenitu mezi HSCs. Původně byly na
základě exprese CD34 identifikovány dvě subpopulace HSCs – CD34 negativní dlouhodobé
hematopoetické kmenové buňky (LT-HSCs) a CD34 pozitivní krátkodobé hematopoetické kmenové
buňky (ST-HSCs). LT-HSCs jsou klidová populace buněk kostní dřeně, která diferencuje do ST-HSCs.
ST-HSCs diferencují do MPPs, které již nemají schopnost sebeobnovy (Yang et al., 2005). Před několika
lety byla nalezena populace střednědobých hematopoetických kmenových buněk (IT-HSCs), která je
tedy v hierarchii mezi LT-HSCs a ST-HSCs (Benveniste et al., 2010). Velmi zajímavým zjištěním je,
že HSCs a megakaryocyty mohou být v hematopoetické hierarchii mnohem blíže než uvádí klasický
hierarchický hematopoetický model. Megakaryocyty totiž zřejmě mohou vznikat nezávisle na ostatních
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liniích a jsou tak jako první separovány od ostatních krevních linií. Hematopoetické buňky obsahují
buněčnou populaci, „stem-like megakaryocyte committed“ progenitory (SL-MkPs), která sdílí s HSCs
mnoho znaků. K aktivaci této populace dochází v odpovědi na stres vyvolaný zánětlivými procesy.
Touto cestou tak dojde k účinnému a rychlému doplnění krevních destiček (Haas et al., 2015).
Jeden z novějších modelů znázorňuje existenci hematopoetické kmenové populace buněk, která
se nazývá „platelet-biased“ populace (Obrázek 5A). To jsou buňky, které jsou multipotentní, ale
preferenčně z nich vzniká jedna linie, ačkoliv si ponechávají možnost alternativní diferenciace. LTHSCs buňky exprimující vWF exprimují zároveň geny specifické pro krevní destičky. Tyto buňky jsou
dlouhodobou myeloidní linií, která má schopnost sebeobnovy a mohou z ní vzniknout také tzv.
„lymphoid-biased“ HSCs, které vWF neexprimují. „Platelet-biased“ HSCs jsou v tomto modelu na
vrcholu hematopoetické hierarchie a mohou z nich vzniknout všechny progenitory i maturované buňky
(Sanjuan-Pla et al., 2013). Další model rozděluje populaci multipotentních progenitorů na MPP1, MPP2,
MPP3 a MPP4 (Obrázek 5B). Z MPP1 vznikají všechny krevní linie a odpovídá již zmiňovaným ITHSCs a ST-HSCs. MPP2/3/4 postrádají schopnost sebeobnovy. MPP2 má myeloidní potenciál a z této
subpopulace vznikají především krevní destičky. Z MPP3 vznikají hlavně ostatní myeloidní buňky a
z MPP4 lymfoidní buňky (Pietras et al., 2015). V dalším modelu MPPs diferencují do progenitorů
megakaryocytů a erytroidních buněk (Pre MegE), progenitorů granulocytů a makrofágů (Pre GM) a
společných lymfoidních progenitorů (CLP) (Obrázek 5C). Tento model ukazuje nové progenitory
myeloidní diferenciace (Pronk et al., 2007).

Obrázek 5 – Modely hematopoetické hierarchie
Model A – ukazuje, že MEPs mohou vznikat přímo z HSCs. Model B – znázorňuje, že populace MPPs
je rozdělena do čtyř subpopulací na základě schopnosti diferenciace do maturovaných buněk. Model C
– ukazuje diferenciaci krevních buněk přes bipotentní i unipotentní prekurzory. Vwf – Von
Willebrandův faktor, HSC – hematopoetická kmenová buňka, LMPP – lymphoid-primed multipotentní
progenitor, CLP – společný lymfoidní progenitor, MEP – progenitor megakaryocytů a erytrocytů, GMP
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– progenitor granulocytů a makrofágů, MPP – multipotentní progenitor, Pre GM – prekurzor
granulocytů a makrofágů, Pre MegE – prekurzor megakaryocytů a erytroidních buněk, Pre CFU-E –
prekurzor erytroidních progenitorů, MkP – progenitor megakaryocytů, Pre Neu – prekurzor neutrofilů
(Cheng et al., 2019).

2.3 Danio rerio jako model pro studium hematopoézy
Dánio pruhované je sladkovodní tropická ryba. Její chov je lépe finančně dostupný v porovnání
se savčími modelovými organismy jako je například myš. Stačí jim totiž mnohem méně prostoru. Jejich
embryonální vývoj je velmi rychlý. Během 2 až 3 dpf mají embrya již všechny hlavní orgány dospělého
jedince. Navíc anatomie i funkce většiny orgánů je velmi podobná savčím. Dospělá samice je schopna
vyprodukovat 100 až 200 vajíček týdně. Vajíčka Dánia pruhovaného jsou oplodněna zevně. Již ve stádiu
jedné buňky je možné s nimi manipulovat a pozorovat jejich vývoj. Embrya jsou průhledná, a proto je
možné pozorovat například jejich bijící srdce či buňky cirkulující v cévách (Chen and Zon, 2009;
Rissone and Burgess, 2018).
Navíc transkripční faktory a molekulární signální kaskády regulující hematopoézu jsou mezi
dániem a savci vysoce konzervovány. Ačkoliv se v rámci erytroidní a trombocytární buněčné linie jisté
morfologické rozdíly vyskytují, hematopoetické cytokiny (Epo, Tpo) zůstávají funkčně konzervovány
a transkripční faktory jsou dokonce také sekvenčně konzervovány (Gottgens et al., 2002; PaffettLugassy et al., 2007; Svoboda et al., 2014). Jakmile byl dokončen projekt sekvenování genomu Dánia
pruhovaného, frekvence využívání tohoto organismu pro experimentální účely se ještě zvýšila. To také
proto, že geny mezi dániem a člověkem jsou vysoce konzervovány a 70% genů způsobujících lidská
onemocnění má u dánií svůj ortolog (Howe et al., 2013). Když tedy shrneme všechny tyto vlastnosti,
které tento modelový organismus nabízí, Dánio pruhované se jeví jako ideální model pro studium
hematopoézy.

2.3.1 Hematopoetické mutantní linie
Na Dániu pruhovaném bylo vytvořeno mnoho krevních mutant, přičemž mnoho z nich má stejné
mutace i fenotyp jako tomu je u pacientů s hematopoetickými chorobami. Tyto krevní mutanty tak
mohou být použity jako výzkumný model usnadňující hledání nových terapeutických cílů. Embrya
bloodless mutantní linie nemají až do 5 dpf téměř žádné cirkulující erytrocyty. Definitivní hematopoéza
v ledvinách je již funkční, tudíž je postižena pouze primitivní erytropoéza (Liao et al., 2002). U mutantní
linie vlad tepes dochází k velkému snížení počtu krevních progenitorů a v oběhu se neobjevují téměř
žádné buňky (Lyons et al., 2002). Dánio pruhované je také často využíváno pro vytváření mutantních
linii z důvodu modelování konkrétních anemických onemocnění jako je mutantní linie rpl11 pro DBA
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s mutací v genu pro ribozomální protein rpl11 (Danilova et al., 2011) či mutantní linie zinfandel s mutací
v globinovém regulačním elementu, která odpovídá svým fenotypem talasémii (Brownlie et al., 2003) .

2.3.2 Morfolino oligonukleotidy
Užitečnou a rychlou metodou je mikroinjikace morfolino oligonukleotidů a následná analýza
fenotypu po snížení exprese (knock-down) cíleného genu. Morfolino oligonukleotidy jsou chemicky
syntetizované oligomery. Mají modifikovanou strukturu (Obrázek 6), aby se zabránilo jejich předčasné
degradaci. Tyto oligonukleotidy mají methylenmorfolinový kruh, který nahrazuje ribózu či deoxiribózu.
Místo aniontové fosfodiesterové vazby je zde neiontová fosforodiamidátová vazba. V těchto
oligonukleotidech se nachází standardní DNA báze (adenin, cytosin, guanin a thymin) (Moulton, 2017).

Obrázek 6 – Struktura morfolino oligonukleotidu
Methylenmorfolinový kruh a fosforodiamidátová vazba tvoří kostru tohoto oligonukleotidu (Moulton,
2017).
Většinou

jsou

morfolino

oligonukleotidy

injikovány
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jednobuněčného

embrya.

Komplementárně váží cílovou mRNA a předchází tak její translaci či sestřihu (Obrázek 7) (Moulton,
2017). Morfolino oligonukleotidy nepozměňují sekvenci cílového genu. Knock-down způsobený
morfolino oligonukleotidy může mít jiný fenotyp nebo více závažnější fenotyp než ten, který
pozorujeme u mutantních liniích. Tyto skutečnosti mohou být způsobeny toxickým efektem morfolina,
hypomorfním charakterem analyzované mutantní alely, genetickou kompenzací v mutantech, ale ne
v morfantech a maternálně poskytovanou wild type mRNA, která je u morfantů blokována. To však
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neznamená, že by se morfolino oligonukleotidy neměly používat. Vytvoření morfantů a zároveň
mutantní linie je důležité z hlediska porovnávání fenotypů. Pokud se fenotypy mezi morfantem a
mutantem shodují, je možné využívat morfolino oligonukleotidy i pro další experimenty (Kok et al.,
2015; Rossi et al., 2015; Stainier et al., 2017).

Obrázek 7 – Cílová oblast translačního (nahoře) a sestřihového (dole) morfolina
Translační morfolino se komplementárně váže k sekvenci ATG na mRNA transkriptu či do její blízkosti
a stericky tak blokuje translaci. Sestřihové morfolino se váže k pre-mRNA na rozhraní intron/exon a
zabraňuje správnému sestřihu (Moulton, 2017).
Jak cenným nástrojem jsou morfolino oligonukleotidy pro studium funkce genů a modelování
onemocnění je vidět na následujícím příkladu. Dánio pruhované poskytlo cenné poznatky například ve
studiu DBA. Toto onemocnění je spojeno převážně s mutacemi v ribozomálních proteinech, a to
především v RPS19 (část 40S ribozomální podjednotky) (Draptchinskaia, 1999). Ačkoliv by se mohlo
zdát, že myš bude jako savec pro modelování lidských onemocnění lepší volbou, ne vždy tomu tak je.
Myší homozygotní Rps19 mutanti totiž projevují časnou embryonální letalitu (Matsson et al., 2004), a
tak není možné na nich další experimenty provádět. Heterozygotní mutantní jedinci zase z důvodu
genetické kompenzace druhé alely, neprojevují hematopoetický ani vývojový fenotyp (Matsson et al.,
2006). Naproti tomu model Dánia pruhovaného, u kterého byla použita právě zmiňovaná metoda
mikroinjikace morfolino oligonukleotidů proti rps19 pro sledování efektu snížení exprese, kopíroval
fenotyp pacientů tohoto závažného onemocnění velmi přesně (Danilova et al., 2008), přičemž jeho
vytvoření trvalo oproti vytvoření mutantní linie mnohem kratší dobu.
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2.3.3 Transgenní linie Dánia pruhovaného
Transgenní linie jsou velmi důležitým nástrojem pro studium hematopoetických buněk.
Vzhledem k průhlednosti embryí Dánia pruhovaného v počátečních stádiích je možné sledovat cirkulaci
či naopak nepohyblivost fluorescenčně značených buněk. Například po snížení (knock-downu) či
zvýšení (nadexprese) exprese určitého genu můžeme sledovat, zda se počet fluorescenčně značených
buněk snížil, zvýšil či zůstal stabilní. Spojením fluorescenčního proteinu jako je GFP či DsRed
s promotorem genu našeho zájmu, můžeme expresi tohoto genu v živých jedincích snadno pozorovat.
Při studiu erytroidních buněk jsou využívány transgenní linie βglobin:GFP (Ganis et al., 2012)
a gata1:DsRed, která je markerem progenitorů červené krevní řady, tento signál s maturací buněk slábne
(Traver et al., 2003).
Pro snazší sledování trombocytů a jejich progenitorů v živých embryích dánia ustanovil Hui-Feng
Lin s dalšími kolegy kmen transgenních dánií s fluorescenčními trombocyty (Lin et al., 2005).
Transgenní linie cd41:GFP umožňuje sledovat proliferaci trombocytů a jejich maturaci během
embryogeneze dánií, či interakce trombocytů se stěnou cév během procesu hemostáze. Vytvořit takovou
linii bylo možné díky fúzování cd41 promotorových elementů s GFP cDNA. Cd41 je α podjednotka
integrinu, který se nachází na povrchu trombocytů. Na základě RT-PCR bylo zjištěno, že cd41 mRNA
transkripty se objevují již ve 42 hpf. Cirkulující cd41 pozitivní hematopoetické buňky jsou
detekovatelné v období 2 až 3 dpf. Počet cd41 pozitivních buněk pak dále během embryonálního a
larválního vývoje vzrůstá (Lin et al., 2005).
S využitím metod průtokové cytometrie a třídění trombocytů z mesonefros dospělých
transgenních dánií bylo zjištěno, že se ve vzorku objevují buňky s různou intenzitou fluorescence.
Buňky s vysokou fluorescencí byly označeny jako zralé trombocyty, buňky mající nízkou fluorescenci
jsou považovány za prekurzory trombocytů. Mezi 40 a 48 hpf byla také pozorována nemobilní populace
GFP pozitivních buněk v oblasti mezi dorzální aortou a kaudální žílou. Injikace morfolino
oligonukleotidů proti scl (transkripční faktor kmenových buněk) a c-mpl (receptor pro trombopoetin)
inhibovala tvorbu cirkulujících trombocytů. V případě snížení exprese (knock-down) scl, nepohyblivá
populace GFP pozitivních buněk vymizela. V případě knock-downu c-mpl byla tato populace
inhibována pouze částečně. Autoři dále uvádějí, že nedokáží s jistotou říci, zda jsou tyto nepohyblivé
buňky multipotentní hematopoetické progenitory či prekurzory trombocytů. Nicméně se na základě
výsledků po knock-down experimentech domnívají, že se jedná o časné hematopoetické buňky, které
ještě neexprimují c-mpl (Lin et al., 2005).
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2.3.4 Nevýhody modelu Dánia pruhovaného
Jistou nevýhodou a zatěžující skutečností při výzkumu může být u Dánia pruhovaného
celogenomová duplikace (Oltova et al., 2018b). Většina duplikovaných genů se ztratila v procesu
pseudogeneze a přibližně 20% genů si zachovává v rámci genomu obě funkční kopie. To vysvětluje také
fakt, že Dánio pruhované a ostatní Teleostei mají ve srovnání s člověkem, myší či kuřetem přibližně o
5 000 genů kódujících protein více (Howe et al., 2013). Proto je důležité porozumět funkci těchto
paralogů. Z tohoto důvodu se objevují jisté obavy, že u genů kde jsou paralogy přítomny, může
například při knock-down experimentech docházet k částečnému zastoupení biologické role a
kompenzaci paralogem studovaného genu. Výsledky tak podle některých mohou být zkresleny a přenos
poznatků na savce tak nemusí být přesný. Proto může být žádoucí u takto duplikovaných genů snížit
expresi obou paralogů, aby se tomuto jevu předešlo (Jao et al., 2013). Další problém tohoto modelu je
absence vhodných monoklonálních protilátek proti povrchovému antigenu, které v ostatních
organismech fungují. Tvorba specificky rybích protilátek je poměrně časově náročná, protože na
povrchu buněk jsou membránové proteiny glykosilovány a proti nim probíhá silná imunitní reakce. To
je důvod, proč není snadné provést analýzu na proteinové úrovni (Deflorian et al., 2009).

2.4 RNF207 a jeho ortolog rnf207b
Hematopoéza je proces, který je ovlivňován mnoha faktory. Tyto faktory jsou intracelulární
(transkripční faktory) a extracelulární (cytokiny). Transkripční faktory se navzájem ovlivňují, soupeří
mezi sebou a řídí proliferaci či diferenciaci kmenových buněk do specifických krevních typů. Jejich
správný poměr je velmi důležitý pro zachování rovnováhy v procesu utváření krevních buněk.
Nefunkčnost či nesprávná exprese těchto transkripčních faktorů může znamenat velmi závažný problém,
který se pak projeví jako hematopoetické onemocnění. V naší laboratoři byl na základě experimentů
s kuřecími buňkami identifikován set genů, které měly rozdílnou expresi mezi multipotentními
progenitory a diferencovanými erytroidními či trombocytárními buňkami. Dále byl in-vivo na Dániu
pruhovaném pomocí mikroinjikace morfolino oligonukleotidů a schopnosti způsobit fenotyp
v erytroidní (akumulace hemoglobinu) či trombocytární linii (počet trombocytů) validován užší počet
kandidátních genů. Konkrétně 12 z 25 genů testovaných morfolino oligonukleotidy (Tabulka 1)
vykazovalo fenotyp v erytroidní či trombocytární linii či v obou liniích (Svoboda, 2015). Jedním
z těchto genů je také rnf207b, který jsem si zvolila pro tuto práci.
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Tabulka 1 – Seznam validovaných kandidátních genů a shrnutí fenotypu po mikroinjikaci
morfolino oligonukleotidů do embryí Dánia pruhovaného
V rámci erytroidní linie byl fenotyp pozorován benzidinovým barvením, fenotyp v trombocytární linii
byl pozorován v transgenní linii cd41:GFP (Svoboda, 2015).

RNF207 je „RING-type zinc finger“ protein interagující s dráhou ubiquitinylace jako E3
ubiquitin-protein ligáza (Priest et al., 2014). Lidský gen RNF207 byl zmapován na chromozomu 1p36.31
(https://www.omim.org/entry/616923#1). Tento 634 aminokyselin dlouhý protein se skládá ze čtyř
hlavních domén: N-terminální RING domény, která je následována B-boxem, B-box C-terminální
doménou a C-terminální nehomologní doménou (Obrázek 8). C konec RNF207 interaguje s proteinem
teplotního šoku 70 (HSP70) a tato interakce má vliv na stabilitu draselného kanálku HERG. Získaná
data ukazují, že RNF207 je in vitro regulátor dopravy HERG. Pomocí Ensemblu byly nalezeny ortology
RNF207 u všech obratlovců kromě bezčelistnatých a chrupavčitých ryb. Z hlediska sekvence jsou
ortology vysoce konzervovány, a proto se předpokládá také vysoká funkční konzervovanost ortologů
od kostnatých ryb až po savce (Roder et al., 2014).
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Obrázek 8 – Porovnání struktury RNF207 s ortology dalších modelových organismů
RING doména, B-box 1 doména, BBC – B-box C-terminální doména, CHR – C-terminální homologní
oblast, SNP – tato oblast je unikátní pro člověka a je spojována s prodloužením QT intervalu, CNHR –
C-terminální nehomologní oblast (Roder et al., 2014).
Dánia mají dva ortology RNF207 – rnf207a a rnf207b. Paralog rnf207a vytváří 199 aminokyselin
dlouhý protein, který se podobá C-terminální homologní doméně RNF207. Rnf207b je 634
aminokyselin dlouhý protein, který je vysoce homologní k lidskému, králičímu a myšímu RNF207.
Morfolino knock-down rnf207b u Dánia pruhovaného má za následek abnormální kontraktilitu a
netypické cyklování ve vyvíjejícím se srdci. Nedostatek Rnf207b prodlužuje dobu srdečního akčního
potenciálu (Roder et al., 2014). Gen rnf207b kóduje dvě transkripční varianty, přičemž jedna je
nekódující s 2506 bp a druhá kódující varianta má 1958 bp a právě z té vzniká daný protein
(http://www.ensembl.org/Danio_rerio/Gene/Summary?g=ENSDARG00000012409).
Přítomnost paralogů v genomu Dánia pruhovaného je poměrně častá. Během evoluce obratlovců
došlo u kostnatých ryb k dodatečné celogenomové duplikaci, a proto mají dánia dva paralogy mnoha
jejich genů, a to i hematopoetických. Tyto duplikační události přináší zvýšenou hladinu složitosti
(komplexity) v takových případech, kdy jsou ligand i receptor paralelně duplikovány. Ne všechny geny
však mají paralogy. Některé paralogy jsou ztraceny v procesu pseudogenizace, přičemž dochází
k akumulaci škodlivých mutací v duplikovaném genu, až dojde k tomu, že je nefunkční. Případně
mohou být oba paralogy předka zachovány a jeden získá novou funkci (neofunkcionalizace) a nebo se
původní funkce rozdělí mezi tyto dva paralogy (subfunkcionalizace) (Oltova et al., 2018b).
Rnf207 je vysoce exprimován v myším srdci. Další pokusy na potkanech ukázaly, že hladina
RNF207 je značně zvýšena v potkaním modelu akutního srdečního infarktu i u pacientů trpících tímto
30

onemocněním. Han s kolegy se domnívají, že E3 ligázy které jsou vysoce exprimovány v srdci, mohou
být uvolňovány z poškozených buněk do krevního oběhu. Zvýšená hladina RNF207 v plasmě může být
novým biomarkerem akutního srdečního infarktu u lidí. Mezi šesti hodnocenými E3 ligázami projevuje
RNF207 největší citlivost a specifičnost. Identifikace těchto nových markerů je důležitá pro časné
stanovení diagnózy akutního srdečního infarktu (Han et al., 2015).
RNF207 hraje důležitou roli v srdeční repolarizaci zřejmě stabilizací membránové exprese
draselného kanálu KCNH2 (HERG). Roder a kol. dokázali, že RNF207 může regulovat dobu akčního
potenciálu a repolarizaci HERG kanálku v králičích kardiomyocytech (Roder et al., 2014). Mizushima
a kol. prokázali na králičích, myších a lidských buňkách, že RNF207 může interagovat s aniontovými
kanály závislými na napětí (VDAC) a regulovat tak funkci mitochondrií a energetický metabolismus
kardiomyocytů. RNF207 podporuje polyubiquitinaci VDAC1, ale neovlivňuje jeho stabilitu.
Mechanismus, kterým RNF207 prostřednictvím ubiquitinace reguluje funkci VDAC1 zůstává nejasný.
Knock-down Rnf207 v kardiomyocytech novorozených krys může způsobit snížení hladiny
adenosintrifosfátu, nefunkčnost mitochondrií a poukazuje na důležitou roli ve vývoji srdečního selhání
(Mizushima et al., 2016).
Mutace v genu RNF207 je u lidí asociována se syndromem dlouhého QT intervalu. QT interval
odpovídá trvání depolarizace a repolarizace komorové svaloviny. Prodloužení QT intervalu může vést
k arytmiím či náhlé srdeční příhodě. Mutace RNF207 způsobující posun čtecího rámce byla
identifikována u pacientů s arytmií (Priest et al., 2014). S QT intervalem je spojována SNP oblast, která
leží v C-terminální nehomologní oblasti RNF207 a je jedinečná pro člověka (Roder et al., 2014). Fan a
jeho kolegové identifikovali u čínské rodiny s prodlouženým QT intervalem novou „nonsense“ mutaci
v exonu 4 genu RNF207, která způsobí předčasný stop kodon. Tuto ojedinělou mutaci detekovali
pomocí celoexomového sekvenování a qPCR. Pomocí qPCR bylo zjištěno, že hladina mRNA RNF207
klesla u jedinců postižených touto mutací o 53% ve srovnání se zdravými kontrolami. Jejich výzkum
podporuje významnou roli RNF207 v aktivaci draselného kanálku. Mutace v genech souvisejících
s iontovými kanálky hraje důležitou roli u pacientů s prodlouženým QT intervalem (Fan et al., 2019).
Výsledky z komplexní analýzy transkriptomu získané single-cell RNA sekvenováním buněk
z ledvin Dánia pruhovaného ukazují hladinu exprese rnf207b v heterogenní populaci hematopoetických
buněk a buněk ledvin (Obrázek 9). Gen rnf207b je vysoce exprimován v neutrofilech a v řasinkatých
buňkách ledvin. Obecně je jeho exprese vyšší v progenitorech než v diferencovaných erytroidních a
trombocytárních buňkách (Tang et al., 2017).
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Obrázek 9 – Single-cell transkripční analýza rnf207b v buňkách krve a ledvin Dánia pruhovaného
Relativní
exprese
rnf207b
v heterogenní
populaci
buněk
ledvin
a
krve
(https://molpath.shinyapps.io/zebrafishblood/) (Tang et al., 2017).
Další data získaná ze single-cell RNA sekvenování ukazují buněčnou hierarchii v myeloidní větvi
hematopoézy (Obrázek 10). S využitím transgenní linie Tg(cd41:eGFP) bylo možné rozeznat populace
exprimující cd41 slabě (marker hematopoetických a progenitorových buněk) a populace exprimující
cd41 silně (maturované trombocyty). Ze schématu je vidět, že rnf207b je exprimován v maturovaných
trombocytech (Macaulay et al., 2016).

Obrázek 10 – Transkripční analýza diferenciace cd41 pozitivních buněk na základě expresního
profilu rnf207b (https://www.sanger.ac.uk/science/tools/basicz/basicz/) (Macaulay et al., 2016)
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3 Motivace a cíle práce
Hematopoéza je komplexní proces, jehož regulace ještě není zcela prostudována. Mnoho lidských
onemocnění krvetvorby je způsobeno právě defekty klíčových regulátorů tohoto procesu a jejich bližší
studium tak může vést k získání nových cílů pro jejich léčbu. Abychom mohli využít modelové
organismy pro studium těchto procesů a následný přenos získaných poznatků na člověka, je nutné znát
konzervovanost jednotlivých regulačních elementů a být si vědom změn, které evolučně nastaly.
Ačkoliv jsou hematopoetické mechanismy mezi Danio rerio a člověkem silně konzervovány,
v diferenciaci erytrocytů a trombocytů mezi savčími a nesavčími obratlovci jisté rozdíly jsou. Přibližně
70% lidských genů souvisejících s onemocněními má funkční homology u dánií (Howe et al., 2013).
Tato práce navazuje na projekt zabývající se nalezením nových evolučně konzervovaných
regulátorů krvetvorby. Na základě předchozích dat získaných během zmiňované práce na kuřecím
modelu bychom chtěli potvrdit či vyvrátit roli Rnf207b v erytro-/trombopoéze Danio rerio. Danio rerio
je vhodným modelovým organismem pro studium této problematiky, a to díky vysoké pruduktivitě
(jedna samice je schopna vyproduktovat cca 100 – 200 vajíček týdně), embrya jsou průhledná a jejich
vývoj probíhá zevně, snadné genetické manipulovatelnosti, analýze fenotypu během vývojových stádií,
možnému studiu funkce genů in vivo a časné sexuální dospělosti (3 - 4 měsíce).
Cílem tohoto diplomového projektu byla analýza tkáňově a vývojově specifické exprese rnf207b
a analýza hematopoetického fenotypu po knock-downu a nadexpresi rnf207b.
Tato práce by měla potvrdit či vyvrátit roli Rnf207b v erytro-/trombopoéze Danio rerio, blíže
specifikovat, na jaké úrovni hematopoetické hierarchie Rnf207b funguje a přispět k objasnění otázky
konzervovanosti tohoto genu jakožto nového regulátoru krvetvorby.
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4 Metodická část

4.1 Materiál
4.1.1 Chemikálie
O-dianisidin – Sigma-Aldrich
Chloroform stabilizovaný ~ 1% ethanolu – PENTA
Isopropylalkohol – PENTA
TRIzol – TRI REAGENT – MRC
Agaróza Standard – ROTH
Ethidium bromid 10 mg/ml – Roche
Ethanol absolutní – PENTA
Methylenová modř – Sigma-Aldrich
EDTA – SERVA
Tris(hydroxymethyl)aminomethan – ROTH
Kyselina octová (99,8%) – PENTA
Acetát sodný – LACHEMA
Peroxid vodíku (30%) – PENTA
Methylcelulóza – Sigma-Aldrich
Roztok Phenol Red – Sigma-Aldrich
6x DNA Loading Dye – Thermo Scientific
Minerální olej – Halocarbon oil 27 – Sigma-Aldrich
Nuclease-Free Water – Ambion
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Heparin (5000 m. j./1 ml) – ZENTIVA

4.1.2 Roztoky a pufry
60x E3 voda (médium): 5 mM NaCl, 0,17 mM KCl, 0,33 mM CaCl2, 0,33 mM MgSO4, pH 9,0
25x Tricain: ethyl-3-aminobenzoat 4g/L, 1M Tris, pH 7,0
1x PBS: 150 mM NaCl, 1,5 mM 𝐾𝐻2 𝑃𝑂4, 2,7 mM 𝑁𝑎𝐻2 𝑃𝑂4, pH 7,4

1x TAE: 40 mM Tris, 40 mM kyselina octová, 1 mM EDTA, pH 8,0
Methocel (2,5%): 2,5% Methylcelulóza v 1x PBS
Methylenová modř (0,0001%): 0,0001% methylenová modř v 1x E3 vodě

4.1.3 Přístroje
přístroj na úpravu vody – IWA 20iol, WATEK
termomixér – thermomixer compact, Eppendorf
inkubátor – TS606 CZ/2 – Var, WTW
stereomikroskop – SZX10, Olympus
centrifuga – Centrifuge 5415R, Eppendorf
nanodrop – Nanodrop ND 1000 Spectrophotometer, Thermo Scientific
termocykler – TRIO 48, Biometra
termocykler – LightCycler 480II, Roche
laboratorní váhy – KPZ2-05-3, BOECO
zdroj elektroforézy – Power 𝑃𝑎𝑐 𝑇𝑀 Basic, BIO RAD
zdroj UV pro focení gelů – Universal Hood II, BIO RAD
stereomikroskop – SZX2 – ILLD, Olympus
mikroinjektor – AG 22331, Eppendorf
mikromanipulátor – InjectMan NI2, Eppendorf
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analytické váhy – Balances BC BC 100, BOECO
makroskop – AXIO Zoom.V16, ZEISS

4.1.4 Vektory a markery
pCS2+

DNA Ladder Mix – Gene Ruler – Thermo Scientific

4.1.5 Enzymy
Pronáza (50 mg/ml) – ze Streptomyces griseus - Roche
RNasa A (10 mg/ml) – Thermo Scientific
FastAP Thermosensitive Alkaline Phosphatase (1 U/μl) – Thermo Scientific
Recombinant RNasin Ribonuclease Inhibitor (40 U/μl)- PROMEGA
RQ1 DNasa (1 U/μl), RQ1 Dnase 10x Reaction Buffer - PROMEGA
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M-MLV reverse transcriptase (200 U/μl), M-MLV RT Buffer 5x – PROMEGA
Restrikční enzymy – Bam HI (20 U/μl) + Bam HI buffer, XhoI (10U/μl) – Thermo Scientific

4.1.6 Primery a nukleotidy
Primery byly navrženy

pomocí

webové stránky https://www.ensembl.org/index.html,

http://primer3.ut.ee/ a programu SnapGene. Následně ověřeny na specificitu na stránce
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/, objednány ve firmě Sigma-Aldrich.
Seznam primerů

Jméno

Sekvence 5´→ 3´

Použití

ZV14

GCCTCGAGTGTGGTTACAATTGTCAAAGCTG

amplifikace genu

ZV15

GCGGATCCCTGCATCGGAAGCCACTTCA

amplifikace genu

ID128

GCAGAAGGAGATCACATCCCTGG

specifická exprese – β-

oligonukleotidu

aktin
ID129

CATTGCCGTCACCTTCACCGTTC

specifická exprese – βaktin

ZV11

GTGGCTTTAGCTTTGGGAAA

specifická exprese –
Rnf207b

ZV12

CTCCATAAACGGCGTCTCTC

specifická exprese –
Rnf207b

Mob4 for

CACCCGTTTCGTGATGAAG

specifická exprese –
qPCR

Mob4 rev

GTTAAGCAGGATTTACAAT

specifická exprese –
qPCR

Ef1a for

GAGAAGTTCGAGAAGGAAGC

specifická exprese –
qPCR
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Ef1a rev

CGTAGTATTTGCTGGTCTCG

specifická exprese –
qPCR

dNTP Mix, 10 mM each – Thermo Scientific
Random primery - hexamery (500 ng/μl) - INVITROGEN

4.1.7 Morfolino oligonukleotidy
Morfolino oligonukleotidy – GENE TOOLS
Morfolino oligonukleotid – oligo, které je chemicky modifikováno tak, aby nebylo degradováno,
specificky se váže k cílové sekvenci mRNA a stericky tak blokuje translaci či zabraňuje správnému
sestřihu, způsobuje knock-down cíleného genu (u Dánia pruhovaného působí při injikaci do
jednobuněčného embrya po dobu 5 dpf)
Kontrolní morfolino oligonukleotid – neváže se na žádnou mRNA, slouží k ověření
netoxického efektu specifického morfolina
Morfolino

oligonukleotidy

proti

rnf207b

-

sekvence

5´→

3´:

GCTAATGGAGTCACATGACACCTGC, množství morfolina – 300 nmol, rozpuštěno ve 300 μl vody,
finální koncentrace morfolina 1mM
Kontrolní

morfolino

oligonukleotidy

-

sekvence

5´→

3´:

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, množství morfolina – 100 nmol, rozpuštěno ve 100 μl
vody, finální koncentrace morfolina 1 mM

4.1.8 Kity
DreamTaq GreenPCR Master Mix (2x) – Thermo Scientific
Phusion Hot Start Flex 2x Master Mix – New England BioLabs
6x DNA Loading Dye – Thermo Scientific
SYBR Green I Master – Light Cycler 480 - Roche
The QIAEX II Gel Extraction Kit - QIAGEN
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4.1.9 Linie Danio rerio
WT (AB) linie je odvozena ze dvou linií A a B, které zakoupil George Streisinger v Oregonu a
pravděpodobně pochází z líhně na Floridě. Zdravé haploidní potomstvo individuálních samic AB linie
potom utvářelo budoucí generace a po několika desítkách generací vzdálených od původních wild type
ryb George Streisinger a Charline Walker zavedli AB linii. Tato linie je standardem pro experimenty na
D. rerio (https://zfin.org/ZDB-GENO-960809-7).
β-globin:GFP linie je transgenní reportérová linie, marker erytrocytů (Ganis et al., 2012).
cd41:GFP linie je transgenní reportérová linie, marker trombocytů (Lin et al., 2005).

4.1.10 Software
LightCycler® 480 Software, verze 1.5 (Roche) byl využit pro zpracování dat z qPCR.
Quantity One – 4.6.9. (Basic) (BIO RAD) je program, ve kterém byly foceny gely pro tkáňově
a vývojově specifickou expresi.
ZEN 2.3 pro (ZEISS) je program, ve kterém byly foceny všechny analyzované ryby po
mikroinjikaci morfolino oligonukleotidů.
GraphPad Prism (GraphPad Software) je biostatistický nástroj. Byl použit na zpracování
statistických výsledků a tvorbu grafů.
Fiji:ImageJ (ImageJ) je program pro zpracování obrázků. Byl využit pro manuální počítání
buněk a analýzu benzidinového barvení.
SnapGene (GSL Biotech) je program umožňující stahování sekvencí, utváření vektorových map,
sledování štěpících míst restrikčních enzymů. Byl použit pro navrhování primerů.

4.2 Metody
4.2.1

Práce s nukleovými kyselinami

4.2.1.1 Izolace RNA
Vývojová stádia mající chorion bylo nutné dechorionovat, protože je chorion tuhý a embrya by
se obtížně homogenizovala. Z Petriho misky byla kapátkem odsáta všechna voda a k embryím přidáno
50 μl pronázy na 10 minut, aby se obal embrya rozrušil. Po uplynutí této doby byla embrya třikrát
propláchnuta E3 vodou (1x). Embrya různých vývojových stádií byla usmrcena na Petriho misce
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tricainem (25x) – v poměru 1 : 6 (tricain (25x) : voda). Krev byla odebírána ze žaber usmrceného Dánia
pruhovaného. Na vrchol špičky byl nabrán heparin a během poranění žaber uvolňován a s krví zase
nabírán. Stejně jako vývojová stádia byly také odebrané tkáně mechanicky homogenizovány
v plastových Eppendorfových zkumavkách. Pro udržení integrity RNA a zároveň rozrušení buněk je
vzorek uchováván v 1 ml TRIzolu. Ke vzorku bylo přidáno 200 μl chloroformu, následně byl vzorek
zvortexován a vložen do centrifugy (Centrifuge 5415R) – 12 000 rcf, 15 minut, 4 °C. K odpipetované
horní vrstvě vody a nukleových kyselin bylo přidáno 500 μl isopropanolu. Poté byl vzorek
centrifugován – 12 000 rcf, 30 minut, 4 °C. Tímto byl získán pelet se supernatantem, který byl odsán.
K peletu bylo přidáno 700 μl 75% ethanolu a centrifugováno – 12 000 rcf, 5 minut, 4 °C. Po odsátí
ethanolu se ke vzduchem vysušenému peletu přidalo dle jeho velikosti příslušné množství vody zbavené
RNáz. Pomocí nanodropu (NanoDrop ND 1000 Spectrophotometer) byla stanovena koncentrace RNA.
Vzorek byl skladován v -80 °C.

4.2.1.2 Ošetření RNA DNázou
Pro odstranění zbytků genomické sekvence byla provedena tato procedura:
RNA

17 μl

10x RQ1 Dnase buffer

2 μl

RQ1 Dnase

1 μl

Takto upravený vzorek byl inkubován ve 37°C a po 30 minutách této inkubace byla DNáza
inaktivována v 65°C po dobu 10 minut.

4.2.1.3 Reverzní transkripce
Touto metodou dochází k syntéze cDNA z templátové RNA. RNA byla zředěna ve vodě bez
nukleáz do finálního objemu 20 μl tak, aby všechny vzorky obsahovaly stejnou koncentraci RNA.
Následně bylo přidáno 0,5 μl náhodných primerů – hexamerů (500 ng/μl). Tyto vzorky byly
inkubovány na 5 minut v 65 °C a poté došlo k inkubaci na ledu.
Ke vzorkům byly přidány tyto komponenty:
M-MLV RT buffer 5x

6 μl

10 mM dNTPs

2 μl

RNAsin inhibitor

0,5 μl

Rnase free H2 O

0,6 μl

M-MLV reverse transcriptase

1 μl

40

Komponenty byly smíchány a ke vzorkům RNA s náhodnými primery přidávány jako premix.
Tyto vzorky byly inkubovány 60 minut ve 37 °C a inaktivace enzymu byla provedena v 95 °C po dobu
10 minut. Následně byl přidán 1 μl RNásy a inkubováno 15 minut ve 37 °C. Takto připravené vzorky
byly skladovány v -20 °C.

4.2.1.4 PCR
Pro analýzu tkáňově a vývojově specifické exprese byla použita Taq polymeráza, pro získání
cDNA rnf207b a budoucí klonování do vektoru byla použita Phusion polymeráza, a to vzhledem k větší
přesnosti a snadnější amplifikaci delších templátů. Reagencie byly udržovány na ledu a dle následujícího
schématu byl s Taq polymerázou vytvořen premix:
DreamTaq GreenPCR Master Mix (2x)

12,5 μl

DNase free H2 O

11 μl

Primer forward (25 μM)

0,5 μl

Primer reverse (25 μM)

0,5 μl

K tomuto premixu byly přidávány příslušné cDNA (1000ng/μl) v množství 0,5 μl. Amplifikace
probíhala v termocykleru (TRIO 48) - pro Taq polymerázu dle tohoto programu:

Krok cyklu

Teplota

Čas

Počet cyklů

Počáteční denaturace

95 °C

1 min

1

Denaturace

95 °C

30 s

Anelace

60 °C

30 s

Elongace

72 °C

1 min

Terminace

12 °C

∞
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Reagencie byly udržovány na ledu a dle následujícího schématu byl s Phusion Hot Start Flex 2 x
Master Mix vytvořen premix:
Phusion Hot Start Flex 2 x Master Mix

12,5 μl

Primer forward (10μM)

1,25 μl

Primer reverse (10μM)

1,25 μl

DNase free H2 O

9,75 μl
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K tomuto premixu byly přidávány příslušné cDNA (1000 ng/μl) v množství 0,25 μl. Amplifikace
probíhala v termocykleru (TRIO 48) - pro Phusion polymerázu dle tohoto programu:

Krok cyklu

Teplota

Čas

Počet cyklů

Počáteční denaturace

98 °C

1 min

1

Denaturace

98 °C

10 s

Anelace

66 °C

30 s

Elongace

72 °C

1 min

Dokončení elongace

72 °C

5 min
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4.2.1.5 Elektroforéza
V závislosti na využití gelu, bylo rozpuštěno příslušné množství agarózy (1,5% gel pro analýzu
tkáňově a vývojově specifické exprese, 0,8% gel pro izolaci DNA z gelu) v TAE (1x). Agaróza byla
navážena na laboratorních vahách (KPZ2-05-3). Roztok se ohřál natolik, aby se agaróza rozpustila.
Erlenmayerova baňka s tímto roztokem byla zchlazena pod studenou vodou. Po přidání daného
množství ethidium bromidu (20 000x) (pro 100 ml 1x TAE 7 μl), který umožňuje vizualizovat DNA
v UV světle, byl roztok zamíchán a nalit do příslušné formy s vloženým hřebínkem. Jakmile gel ztuhl,
byl vložen do lázně s TAE (1x). Vzorky byly naneseny společně s markerem a negativní kontrolou.
K reakci s Phusion polymerázou byla přidána před nanesením na gel 6x DNA loading Dye (pětina
objemu reakce). Elektroforéza byla připojena ke zdroji (Power 𝑃𝑎𝑐 𝑇𝑀 Basic) převážně na 110 V, doba
se lišila v závislosti na velikosti fragmentu (převážně 30 – 70 minut). Gely byly foceny v programu
Quantity One – 4.6.9. (Basic).

4.2.1.6 qPCR
Dle následujícího schématu byl vytvořen premix:
SYBR Green I Master

1,5 μl

Nuclease free H2 O

1,2 μl

Primer forward (50 μM)

0,03 μl

Primer reverse (50 μM)

0,03 μl
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K tomuto premixu byly přidávány příslušné cDNA v množství 0,25 μl. Amplifikace probíhala
v termocykleru (LightCycler 480II) dle tohoto programu:

Krok cyklu

Teplota

Čas

Preinkubace

95 °C

7 min

Amplifikace

95 °C

15 s

61 °C

20 s

72 °C

15 s

95 °C

15 s

55 °C

60 s

95 °C

0,06 °C/1 s

37 °C

61 s

40 °C

30 s

Melting curve

Chlazení

Počet cyklů
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Tkáně i vývojová stádia byly sebrány v biologickém triplikátu. Pro každý biologický vzorek byl
vytvořen technický triplikát, ze kterého se vypočítal průměr hodnot a standardní odchylka. Pokud byla
standardní odchylka po zaokrouhlení na jedno desetinné místo větší než 0,3, byla z technického
triplikátu odebrána zavádějící hodnota a průměr znovu vytvořen ze zbylých dvou hodnot. Pokud byla
standardní odchylka stále větší než 0,3, byl biologický vzorek vyloučen z hodnocení. Poměr množství
nukleové kyseliny zkoumaného a referenčního genu byl počítán dle následující rovnice:

𝑃𝑜𝑚ě𝑟( 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛ý

𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛č𝑛í

𝑔𝑒𝑛)

= 2𝐶𝑇(𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛č𝑛í 𝑔𝑒𝑛)− 𝐶𝑇 (𝑡𝑒𝑠𝑡𝑜𝑣𝑎𝑛ý 𝑔𝑒𝑛)

Tato rovnice znamená, že poměr množství nukleové kyseliny testovaného a referenčního genu
byl počítán jako 2𝑛 , kde n je průměr hodnot 𝐶𝑇 technických replikátů referenčního genu mínus průměr
hodnot 𝐶𝑇 technických replikátů testovaného genu. V této rovnici je konkrétně v našem případě
testovaný gen rnf207b a referenční gen ef1a/mob4. 𝐶𝑇 znamená tzv. „threshold cycle“ – tedy bod, kdy
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se nahromadí dostatek produktu a fluorescenční signál je detekovatelný. Hodnota 𝐶𝑇 je určena hlavně
množstvím templátu přítomného na začátku amplifikační reakce – pokud tedy je na začátku reakce
dostatečné množství templátu, je potřeba několik amplifikačních cyklů, aby se naakumulovalo
dostatečné množství produktu, který fluorescenční signál zvýrazní nad pozadím (Real-Time PCR
Applications Guide BIO RAD).

4.2.1.7

Štěpení vektoru pCS2+

Reagencie byly udržovány na ledu a dle následujícího schématu byly komponenty namíchány:
Bam HI Buffer

2 μl

Bam HI Enzyme

1 μl

XhoI Enzyme

2 μl

PCS2+ DNA 5 μg

1,2 μl

Nuclease free H2 O

Doplnit do 20 μl

Následně proběhla inkubace vzorku ve 37 °C po dobu 2 hodin. Vzorek byl uchován v -20 °C.
Aby nedošlo k religaci prázdného vektoru, byl štěpený plasmid defosforylován Thermo Scientific Fast
Alcaline Phosphatasou. Inkubace proběhla po dobu 10 minut na 37 °C a inaktivace v 75 °C 5 minut.

4.2.1.8 Izolace fragmentu z agarózového gelu
The QIAEX II Gel Extraction Kit
Nejprve bylo nutné zvážit vyříznutý fragment. Poté bylo přidáno dané množství Bufferu QX1
(rozpouštění agarózy) dle velikosti DNA fragmentu. QIAEX II (silica partikule vážící DNA) byl
vortexován po dobu 30 sekund a dle množství DNA byla ke vzorku tato komponenta přidána. Aby se
agaróza rozpustila a DNA se navázala na partikule, inkuboval se fragment při 50 °C na cca 10 minut.
Každé 2 minuty byl vzorek vortexován. Barva směsi musí být žlutá, pokud je barva jiná, je nutné pH
upravit přidáním acetátu sodného. Vzorek se centrifugoval 30 sekund při 13 000 rpm za pokojové
teploty. Po odsání supernatantu bylo k peletu přidáno 500 μl Bufferu QX1. Vortexováním se pelet
resuspendoval. Vzorek byl opět centrifugován (Centrifuge 5415R) po dobu 30 sekund při 13 000 rpm
za pokojové teploty. Po odsátí supernatantu byly odstraněny zbytky agarózy. Pro odstranění zbytků solí,
bylo nutné promýt dvakrát vzorek Bufferem PE. Vortexování, centrifugace a odsátí supernatantu
proběhlo jako v předchozím kroku. Pelet bylo nutné sušit na vzduchu, dokud nezíská čistě bílou barvu.
K takto vysušenému peletu bylo přidáno 20 μl vody o teplotě 50 °C pro získání větších výtěžků. Pelet
byl ve vodě důkladně resuspendován a 10 minut inkubován při 50 °C. Vzorek byl centrifugován na
13 000 rpm po dobu 30 sekund. Následně byl supernatant obsahující DNA přepipetován do čisté
zkumavky.
44

4.2.2 Mikroinjikace
4.2.2.1 Příprava fertilizovaných vajíček
V databázi Zebrabase (https://zebrabase.org/) (Oltova et al., 2018a) byla zvolena vhodná linie
(WT (AB), cd41:GFP, β-globin:GFP), potřebný počet ryb, typ zamýšleného experimentu a případné
další doplňující informace. U každé rybičky je možné vyhledat její rodiče, případné genetické
manipulace, kdy se narodila, v jakém akváriu se přesně nachází atd. Zebrabase je využívána i v dalších
institucích po celém světě. Na základě těchto informací v databázi byly odpoledne před injikací rybky
vybrány z velkých akvárií do tzv. nasazovacích akvárií s přepážkou oddělující samce a samice (3 : 3) provádí personál rybího chovu, za což mu velmi děkuji.
Následující ráno po zapnutí světel byla přepážka vyjmuta a rybky spojeny. Dániím se nechal pár
minut čas na párování a snůšku vajec. Pomocí sítka pro danou linii byla vejce sebrána, propláchnuta
proudem vody a E3 vodou byla naplavena do Petriho misky. Dospělé ryby se umístily do nasazovacího
akvária s čistou E3 vodou, aby mohly snášet další vajíčka. Sebraná vajíčka na Petriho misce byla
prohlédnuta pod mikroskopem (Olympus SZX2) a vajíčka horší kvality byla kapátkem vyjmuta a dále
nepoužívána. Spojení ryb bylo provedeno až po přípravě mikroinjikačních mističek a kalibraci přístrojů
tak, aby embrya byla v jednobuněčném stádiu, což trvá přibližně do 0,75 hpf. S přibývajícím časem se
vajíčka hůře injikují, protože kapilára sklouzává po tvrdnoucím chorionu, a proto je nutné pracovat
rychle.

4.2.2.2 Příprava mikroinjikačních mističek, kalibrace a vlastní mikroinjikace
Pro mikroinjikaci vajíček bylo nutné připravit Petriho misky s 2% agarózovým gelem (2 g
agarózy na 100 ml E3 vody). Agarózu je nutné důkladně rozpustit v E3 vodě ohřátím v mikrovlnné
troubě. Do každé misky bylo nalito přibližně 40 – 50 ml roztoku a než gel zatuhl, byly přidány do každé
misky plastové obdélníčky s drážkami tak, aby rýhy v gelu po odstranění plastových drážek zůstaly. Po
zatuhnutí gelu se plastové drážky vyndají a je možné gely použít. Embrya v jednobuněčném stádiu byla
nasáta kapátkem a opatrně vyrovnávána za sebe do drážky. Do jedné drážky se vejde přibližně 30 embryí
a dle potřeby se tedy obsadí daný počet drážek. Průběžně byla voda kapátkem odsávána, aby embrya
z drážek nevypadla.
Příprava injikačních směsí pro titraci morfolino oligonukleotidů proti rnf207b:
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Název skupiny

Množství morfolina

Množství Phenol

Množství

(μl)

Red (μl)

deionizované vody
(μl)

Morfolino 0,15 mM

1,5

2

6,5

Morfolino 0,30 mM

3

2

5

Morfolino 0,45 mM

4,5

2

3,5

Morfolino 0,60 mM

6

2

2

Kontrolní morfolino 0,30

3

2

5

-

2

8

mM
Injikovaná kontrola

Takto připravené směsi byly vloženy do bločku při 65 °C na dobu 5 minut. Po 5 minutách
byly injikační směsi připravené k injikaci.
Sklenéně kapiláry pro mikroinjikaci připravily Mgr. Olga Machoňová a Mgr. Jana Oltová, za což
jim děkuji. Do pipety byly nabrány 3 μl směsi a toto množství napipetováno do kapiláry. Je důležité,
aby ve směsi nebyly bublinky a pokud by směs zůstala i na konci kapiláry, je nutné ji sklepat směrem
ke hrotu.
Do mikroinjektoru (AG 22331) byla vložena kapilára s ucpaným koncem. Zdroj vzduchu,
mikroinjektor a mikromanipulátor (InjectMan NI2) byly zapnuty. Přístroje byly kalibrovány dle pokynů
na displeji mikroinjektoru. Po uplynutí doby kalibrace bylo možné po zmačknutí tlačítka „Menu“, kdy
může být kapilára vyměněna, kapiláru s ucpaným koncem vyjmout a vyměnit ji za kapiláru s naší
injikační směsí. Do mikromanipulátoru byla vložena kapilára pod úhlem přibližně 45° vzhledem
k objektivovému mikrometru. Na tento objektivový mikrometr byla kapátkem vložena kapka
minerálního oleje. Je nutné se mikromanipulátorem přiblížit tak, aby byla špička kapiláry ponořena
v oleji a z kapiláry tak vycházela konzistentní kapka.
Pomocí pinzety byla kapilára uštípnuta takovým způsobem, aby prošla chorionem a zároveň
embryo neponičila. Zalomení kapiláry je zásadní, protože pouze špičatým koncem lze chorion
propíchnout, tupým koncem vajíčko můžeme poničit tak, že praskne. Velikost kapky by měla být 11
dílků – tedy (0,11 mm) a lze ji upravovat změnou tlaků jdoucích do kapiláry (𝑝𝑖 a 𝑝𝑐 ). Objektivový
mikrometr umožňuje kalibraci injikačního objemu pro mikroinjikaci a je tedy zajištěno, že každé vajíčko
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obsahuje stejné množství injikační směsi. Konzistentní kapku lze využít k výpočtu objemu vstřikované
4
3

4
3

injikační směsi (V = π 𝑟 3 , tedy V = 3,14 0,0553, V = 0,000 000 696 ml = 0,696 nl).
Pod mikroskopem byla vajíčka v jednobuněčném stádiu injikována do žloutkového vaku.
Nainjikovaná vajíčka byla přesunuta do Petriko misky s E3 vodou po cca 50 embryích, aby se voda
nekazila. Zároveň byla uchovávána neinjikovaná embrya jako kontrola nezávadnosti vajec. Na konci
dne byla embrya protříděna kapátkem a mrtvá byla odstraněna. Embrya byla uchovávána v E3 vodě na
Petriho miskách ve 28,5 °C (https://zfin.org/zf_info/zfbook/chapt3/3.1.html).

4.2.2.3 Dechorionování embryí
Druhý den ráno po mikroinjikaci v cca 24 hpf se embrya dechorionují pronázovou procedurou.
E3 voda byla odsáta a k embryím bylo přidáno 50 μl pronázy na 10 minut. Pronáza je proteolytický
enzym rozrušující strukturu chorionu. Embrya byla třikrát propláchnuta E3 vodou. Nakonec byla
k embryím přidána E3 voda a embrya byla ponechána v inkubátoru, aby se ve 28,5 °C mohla dále vyvíjet
do požadovaného stádia.

4.2.3 Benzidinové barvení
Před samotným barvením byly ryby usmrceny tricainem. Roztok s benzidinem by ryby sice zabil,
ale jejich krev by se srazila, a proto se takto neusmrcují. Když byla dánia v požadovaném stádiu (48
hpf/72 hpf), byl k nim přidán tricain (25x) v poměru 1 : 6 (tricain : E3 voda).
Příprava roztoku pro benzidinové barvení:

Reagencie

Konečné

Zásobní roztok

Ředění

množství

Cca 10 ml
roztoku
obsahuje

o-dianisidin

0,6 mg/ml

-

-

6 mg

EtOH

40%

100%

2,5x

4 ml

deionizovaná

-

-

-

6 ml

NaAc

0,01 M

3M

187x

53 μl

𝑯𝟐 𝑶𝟐

0,65%

30%

46x

217 μl

voda
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Benzidinové barvení je velmi účinná metoda pro prokázání přítomnosti hemoglobinu. Odianisidin byl zvážen na analytických vahách (Balances BC BC 100). S touto látkou pracujeme velmi
opatrně v digestoři, neboť je karcinogenní. O-dianisidin byl rozpuštěn v ethanolu a důkladně
vortexován, dokud se nerozpustil. Poté byla přidána voda, acetát sodný a peroxid vodíku a to v tomto
pořadí, aby zůstal roztok co nejčerstvější. Roztok byl uchováván ve tmě. Zabitá embrya bez vody byla
dána do kultivační šestijamkové destičky a k nim byl přidán připravený roztok s o-dianisidinem tak, aby
embrya byla ponořena a takto byla embrya uložena do tmy. Po cca 5 minutách bylo zkontrolováno
obarvení pod mikroskopem, a pokud byly erytrocyty dostatečně obarveny (červeno – hnědé zbarvení),
začala se embrya rychle promývat v PBS (1x), čímž se barvení zastavilo. Promytí PBS (1x) bylo
provedeno třikrát. Nakonec bylo PBS (1x) zcela odsáto a obarvené ryby zality do 2,5% methocelu.

4.2.4 Mikroskopie
Ryby linie WT (AB) byly po benzidinovém barvení naorientovány v methocelu tak, aby byly
žloutkovým vakem nahoru. Pro focení byl využíván program ZEN 2.3 pro, kde si můžeme nastavit čas
expozice, zvětšení atd. Linie β-globin:GFP a cd41:GFP byly foceny jako živé. Je nutné ryby pouze
uspat, aby se nehýbaly, ale zároveň nesmí zemřít analyzované buňky. Petriho mističky s dánii
přispanými tricainem byly dány na led. Podložka k mikroskopu byla vložena do mrazáku a využívána
během focení, aby se buňky v analyzovaných oblastech nehýbaly. Buňky v cévách se nesmí pohybovat,
aby obraz pro pozdější analýzu nebyl rozmazaný. Pro tuto práci byl použit mikroskop (AXIO Zoom.V16)
s manipulátorem (Zeiss-SYCOP3) a objektivem (Plan Neo Fluar Z 1x/0,25 FWD 56 mm). U liní βglobin:GFP a cd41:GFP byla použita fluorescenční lampa (HXP 200 C). Abychom obraz viděli také na
monitoru, jsou připojeny kamery pro sledování ryb obarvených benzidinem (Axiocam 105 color 60N-C
2/3“ 0,63x 426113) a pro sledování fluorescence (Axiocam 506 mono 60N-C 1“ 1,0x 426114).

4.2.5 Statistická analýza dat
Analýza erytroidního fenotypu po benzidinovém barvení
Analýza erytroidního fenotypu po benzidinovém barvení proběhla automatizovanou analýzou
barvení pomocí makra (programovala Mgr. Jana Oltová) pro Fiji:ImageJ. Filtrování probíhá na základě
barevného odstínu, které odpovídá benzidinovému barvení.
Po automatizované analýze makrem pro program Fiji:ImageJ, které vyhodnocuje množství
obarvené plochy ve žloutkovém vaku v jednotkách pixelů, jsme se rozhodli pro přepočet na plochu
v jednotkách μm2. V programu ZEN 2.3 pro, kde byly ryby foceny, jsme zjistili, že jeden pixel odpovídá
ploše o velikosti 0,698 x 0,698 μm2 (tedy 0,487 μm2). Tímto rozměrem bylo množství pixelů
vynásobeno a byla získána benzidinem obarvená plocha v jednotkách μm2.
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Analýza erytroidního fenotypu v transgenní linii β-globin:GFP
Analýza erytroidního fenotypu v transgenní linii β-globin:GFP probíhala manuálním počítáním
buněk s využitím programu Fiji:ImageJ.
Analýza trombocytárního fenotypu v transgenní linii cd41:GFP
Analýza trombocytárního fenotypu v transgenní linii cd41:GFP probíhala manuálním počítáním
buněk s využitím programu Fiji:ImageJ.
Pokud byly ve statistickém souboru porovnávány dvě různé skupiny (v našem případě tedy
morfanti versus kontroly), byl využit parametrický Studentův t-test. Studentův t-test se používá,
abychom testovali hypotézu, že mezi průměry dvou testovaných skupin není rozdíl. Protože se jednalo
o dvě nezávislé skupiny, používá se pro určení signifikantního rozdílu průměru následující vzorec:

t=

𝑋1 − 𝑋2
𝑆𝐸𝑋1 −𝑋2

X1 – X2 znamená rozdíl mezi průměry dvou skupin a SE standardní odchylku rozdílu
Studentův t-test však nemůže být používán pro porovnání tří a více skupin. Proto během validace
titrace, kde bylo skupin šest, byl použit ANOVA test. Cílem ANOVA testu je zhodnotit, zda je mezi
průměry skupin signifikantní rozdíl (Ali and Bhaskar, 2016).
U grafů je uváděna tzv. signifikance, tedy pravděpodobnost s jakou se efekt vyskytuje náhodně.
Čím více hvězdiček mezi jednotlivými skupinami máme, tím je tato pravděpodobnost menší.
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5 Výsledky

5.1 Analýza exprese
5.1.1 Tkáňově specifická exprese
Jedním z naších cílů bylo provést analýzu tkáňově specifické exprese, abychom zhodnotili ve
kterých tkáních je gen hojně exprimován a ve kterých je jeho exprese nízká. Tkáňově specifická exprese
byla provedena nejprve pomocí PCR a následné elektroforézy (Obrázek 11) pro ověření případné
nespecificity nasedání primerů, správnosti vzorků a nepřítomnosti genomové DNA. Genomovou DNA
je nutné důkladně odstranit před využitím vzorků pro qPCR, aby nedocházelo ke vzniku nespecifických
produktů. V případě PCR však nelze na základě intenzity proužku hodnotit míru exprese. Můžeme ale
vidět, že ve tkáních jako je srdce, svaly, kůže, ledviny, oči, žábry, vaječníky a varlata je exprese lépe
viditelná než u mozku, sleziny jater a trávicího traktu. Kontrola v tomto případě obsahovala to samé
(DreamTaq GreenPCR Master Mix (2x) a primery) jako reakce s testovanými tkáněmi, avšak kromě
cDNA. Tím jsme se chtěli přesvědčit, že nedošlo ke kontaminaci vzorku.
Tkáně byly izolovány z dospělých dánií (starších třech měsíců) z chovu WT (AB). Stejné tkáně
ze dvou až čtyř jedinců (dle velikosti tkáně) byly spojeny v jeden vzorek pro získání větších výtěžků a
také proto, aby se předešlo zkreslenému výsledku v případě jakékoliv abnormality jednoho jedince.
Vzorky byly sebrány v biologickém triplikátu. Vyizolováno bylo 13 tkání – srdce, svalstvo, krev,
ledviny, játra, trávicí soustava, slezina, kůže, oči, mozek, vaječník s neoplozenými vajíčky, varlata a
žábry. Ačkoliv přítomnost RNA u vzorku „krev“ byla při měření na nanodropu potvrzena, během PCR
s primery pro β-aktin (housekeeping gen) tento vzorek postrádal jako jediný jakýkoliv amplifikovaný
produkt a to v rámci celého biologického triplikátu. Proto byl tento vzorek později pro účely qPCR
vyjmut ze setu testovaných tkání.
Housekeeping geny jsou během vývoje či v rámci anatomie stabilně exprimovány. Jsou tak
důležité, že je každá buňka musí exprimovat, aby se zachovaly její buněčné funkce. Vhodnost těchto
housekeeping genů se posuzuje na základě třech kritérií: jeho exprese by měla trvat napříč vývojem či
probíhat v rámci širokého spektra tkání, tento gen byl měl být exprimován ve velkém množství a to
stabilně. V rámci různých organismů se mohou vyskytovat různé housekeeping geny, které jsou
využívány pouze pro daný organismus a u jiného modelového organismu už mohou být tyto geny zase
jiné. Mnoho vědců hledá vhodné housekeeping geny z důvodu jejich využití jako genů referenčních
(kontrolních), se kterými se geny našeho zájmu (testované geny) dají porovnávat v rámci metod
stanovujících hladinu mRNA (Casadei et al., 2011).
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Raffaella Casadei s kolegy na základě dostupné literatury vybrali často využívané housekeeping
geny jako geny kandidátní, které dále testovali pomocí RT-PCR v rámci šesti vývojových stádií a šesti
dospělých tkání, aby našli nejvíce vyhovující referenční gen. Na základě této studie, kde byly detailně
porovnávány housekeeping geny z hlediska již zmiňovaných třech kritérií, byl zvolen β-aktin2 jako
nejlépe vhodný pro vývojově a zároveň tkáňově specifickou expresi. U obratlovců se nachází tři skupiny
aktinových izoforem: alfa, beta a gama. Izoforma α-aktinů je přítomna ve svalových buňkách jako
součást kontraktilního aparátu, β- a γ-aktiny jsou ve většině buněk součástí cytoskeletu (Casadei et al.,
2011). Vzhledem k výsledkům této publikace jsme se rozhodli použít u metody PCR β-aktin2 a to pro
analýzu vývojově i tkáňově specifické exprese.

Obrázek 11 – Tkáňově specifická exprese
Pro každou tkáň bylo použito 0,5 μg cDNA. Kontrola obsahuje ty samé komponenty jako ostatní vzorky
kromě cDNA. 1,5% agaróza, TAE buffer. Postupováno bylo dle dříve zmíněného protokolu. A –
tkáňově specifická exprese rnf207b. B – tkáňově specifická exprese β-aktinu (referenční gen).
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Na rozdíl od běžné PCR, která detekuje DNA na agarózovém gelu až po celkové amplifikaci
produktu, qPCR umožňuje měření akumulace amplifikovaného produktu po každém cyklu – tedy
v reálném čase. Detekce PCR produktů je možná díky fluorescenci, kdy se fluorescenční molekuly váží
na amplifikované DNA a společně se zvyšujícím se množstvím DNA se úměrně zvyšuje fluorescenční
signál. Výsledky qPCR mohou být buď kvalitativní, kde se zjišťuje přítomnost či absence sekvence,
anebo kvantitativní, kde se vyhodnocuje přímo počet kopií DNA. Výsledky z qPCR tedy vypovídají o
přesné expresi rnf207b.
Protože se SYBR Green váže ke všem dsDNA, je nutné zkontrolovat specificitu qPCR analýzou
produktů dané reakce. Abychom se přesvědčili o nepřítomnosti nespecifických produktů, bylo žádoucí
zkontrolovat tzv. melting píky pro každý vzorek. Aby byl vzorek relevantní, je nutná přítomnost pouze
jednoho píku (Obrázek 12). Další pík mohou způsobit například dimery primerů či genomová DNA.
Pokud se takový výsledek vyskytl, byl z další analýzy vyjmut. Se zvyšující se teplotou se dvojvlákno
rozdělí na dvě jednovlákna, což způsobí uvolnění sondy z komplexu a ztrátu fluorescence (Obrázek 13).
Teplota, ve které je denaturováno 50% DNA se nazývá 𝑇𝑚 – tzv. melting temperature.

Obrázek 12 – Melting pík rnf207b v srdci
Pík znázorňuje disociační parametry dsDNA během ohřívání. Na obrázku vidíme křivku pro testovaný
gen rnf207b v srdci. Na ose x jsou teploty denaturace cyklu. Na ose y jsou uvedeny hodnoty změn
fluorescence.

Obrázek 13 – Melting křivky rnf207b v srdci
Křivka zobrazuje měnící se hladinu fluorescence se zvyšující se teplotou a denaturací DNA. Daná křivka
platí pro rnf207b v srdci. Na ose x jsou teploty denaturace dsDNA. Na ose y jsou hodnoty měnící se
fluorescence v závislosti na stavu denaturace DNA.
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PCR reakce má dvě fáze – exponenciální, kde se množství produktu přibližně zdvojnásobí
v každém cyklu a fázi neexponenciální (tzv. plateau fázi). Jak PCR reakce probíhá, reakční komponenty
jsou spotřebovány a nakonec se jedna či více těchto komponent stanou limitující. V tomto bodu reakce
zpomaluje a vstupuje do plateau fáze. Důležité je, aby si cykly amplifikace produktu v rámci
technických triplikátů přibližně odpovídaly (Obrázek 14).

Obrázek 14 – Křivka amplifikace produktu pro rnf207b v srdci
Křivka znázorňující kolik cyklů PCR stačí k amplifikaci produktu – rnf207b v srdci. Na ose x vidíme
počet cyklů PCR. Na ose y je fluorescence z amplifikační reakce, která je úměrná množství
amplifikovaného produktu.
Testovaný gen rnf207b byl porovnáván během tkáňově specifické exprese s referenčním genem
ef1a. Opět bylo nutné, aby byl během denaturace přítomen pouze jeden pík (Obrázek 15), který
znázorňuje specificitu reakce, a to že DNA je přítomna pouze ve dvou stavech - jako dsDNA či ssDNA
a ne v nějakém mezistavu (Obrázek 16).
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Obrázek 15 - Melting pík ef1a v srdci
Pík znázorňuje disociační parametry dsDNA během ohřívání. Na obrázku vidíme křivku pro referenční
gen ef1a v srdci. Na ose x jsou teploty denaturace cyklu. Na ose y jsou uvedeny hodnoty změn
fluorescence.

Obrázek 16 - Melting křivky ef1a v srdci
Křivka zobrazuje měnící se hladinu fluorescence se zvyšující se teplotou a denaturací DNA. Daná křivka
platí pro ef1a v srdci. Na ose x jsou teploty denaturace dsDNA. Na ose y jsou hodnoty měnící se
fluorescence v závislosti na stavu denaturace DNA.
Amplifikace produktu ef1a začíná již v ~ 20. cyklu (Obrázek 17), přičemž amplifikace produktu
pro rnf207b v srdci začíná kolem 23. cyklu (Obrázek 14), ačkoliv je v srdci velmi silně exprimován. To
ukazuje, jak silně, stabilně a plošně v rámci anatomie ryb je ef1a exprimován, což z něho dělá hojně
využívaný referenční gen v rámci pozorování specifické exprese.
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Obrázek 17 - Křivka amplifikace produktu pro ef1a v srdci
Křivka znázorňující kolik cyklů PCR stačí k amplifikaci produktu – ef1a v srdci. Na ose x vidíme počet
cyklů PCR. Na ose y je fluorescence z amplifikační reakce, která je úměrná množství amplifikovaného
produktu.
qPCR je metoda umožňující kvantifikaci sledovaného úseku DNA v reálném čase. Během
vyhodnocování byla brána v potaz kontaminace genomovou DNA, utváření dimerů a celkový stav
vzorku. Hodnoty měření byly zpracovány dle dříve zmíněné rovnice. Pro analýzu dat qPCR jsme
využívali metodu relativní kvantifikace, kdy výsledkem je poměr – tedy relativní množství nukleové
kyseliny zkoumaného a referenčního genu. Jako referenční gen byl pro testování tkání zvolen ef1a.
Nejvyšší exprese napříč tkáněmi byla pozorována v kůži (Obrázek 18). Dále byla vysoká exprese
pozorována ve svalech a v srdci. Žábry, oči, ledviny a slezina také určitou hladinu exprese projevují, i
když ne v takové míře jako předešlé tkáně. V trávicím traktu, mozku, vaječnících, varlatech a játrech
potom exprese rnf207b není téměř detekovatelná.
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Obrázek 18 – Tkáňově specifická exprese – qPCR
Graf znázorňující relativní hladinu mRNA u dvanácti tkání. Nejvyšší exprese je viditelná v kůži, svalech
a srdci. Pro analýzu dat byl využit program LightCycler 480 SW 1.5.

5.1.2 Vývojově specifická exprese
Naším dalším cílem byla vývojově specifická exprese, která ukazuje průběh exprese rnf207b
v čase. S využitím databáze ZFIN a publikací z PubMedu byly shrnuty hlavní události probíhající
v rámci hematopoézy (především erytropoézy a trombopoézy) v Dániu pruhovaném (Tabulka 2). Na
základě těchto klíčových bodů byla vybrána vývojová stádia pro další analýzu. S ohledem k tématu
práce se zaměřujeme především na komentování dat majících souvislost s krvetvorbou. Stejným
postupem jako u tkáňově specifické exprese byla nejprve provedena PCR s následnou elektroforézou
(Obrázek 20) a později qPCR (Obrázek 21). Stádia byla sebrána z chovu WT (AB). Testovaných
vývojových stádií bylo 15 (Obrázek 19) – 5 hpf (50% epibolie); 8 hpf (75% epibolie); 10,5 hpf; 12 hpf;
18 hpf; 24 hpf; 36 hpf; 40 hpf; 48 hpf; 72 hpf; 4 dpf; 5 dpf; 10 dpf; 14 dpf a 34 dpf. Vývojová stádia
byla sebrána v biologickém triplikátu. Biologický vzorek obsahoval 5 (34 dpf) – 50 jedinců (5 hpf)
v závislosti na velikosti jedince v daném stádiu.
56

Tabulka 2 – Přehled testovaných vývojových stádií a klíčové hematopoetické děje
Vývojové stádium

Klíčové hematopoetické děje

5 hpf (50% epibolie) - gastrula

přítomnost struktur, ze kterých se později stanou
erytromyeloidní progenitory (Warga et al., 2009)

8 hpf (75% epibolie) - gastrula

přítomnost struktur, ze kterých se později stanou
erytromyeloidní progenitory (Warga et al., 2009)

10,5 hpf (2 somity)

buňky ALM a PLM exprimují scl - TF poukazující
na počátek vzniku HSCs a angioblastu (Davidson
et al., 2003)

12 hpf (5 somitů)

počátek exprese gata-1 - TF důležitý pro primitivní
erytropoézu (Detrich et al., 1995)

18 hpf (18 somitů)

pu.1 koexprimován v ICM s gata1 (v závislosti na
tom, který z nich je exprimován více dochází
k regulaci produkce primitivních erytroidních a
myeloidních buněk (Galloway et al., 2005)

24 hpf (prim-5 – faryngula)

proerytroblasty se přesouvají z ICM a vstupují do
cirkulace (Long et al., 1997)

36 hpf (prim-25 – faryngula)

detekce prvních trombocytárních buněk v oběhu
(Gregory and Jagadeeswaran, 2002)

40 hpf (faryngula)

první nemobilní populace cd41 pozitivních buněk
(Lin et al., 2005)

48 hpf (líhnutí)

prekurzory trombocytů osidlují CHT (Kissa et al.,
2008)

72 hpf (larva)

masivní vstupování trombocytů do oběhu (Lin et
al., 2005)

4 dpf (larva)

počátek definitivní vlny erytropoézy (Zhang and
Rodaway, 2007)
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5 dpf (larva)

definitivní

erytrocyty

postupně

nahrazují

cirkulující primitivní erytrocyty, postupný přesun
erytropoézy z CHT do ledvin (Jin et al., 2009)
10 dpf (larva)

v oběhu probíhá cirkulace definitivních erytrocytů
(Weinstein et al., 1996)

14 dpf (larva)

přítomen je embryonální globin (před globinovým
přepnutím) (Chen and Zon, 2009, unpublished data
Hsia et Zon)

34 dpf (juvenilní jedinec)

již proběhlo globinové přepnutí - embryonální
globin nahrazen dospělým (Chen and Zon, 2009,
unpublished data Hsia et Zon)
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Obrázek 19 – Ilustrativní fotografie vývojových stádií využitých při vývojově specifické expresi
Fotografie jsou pořízeny těsně před usmrcením jedinců. Od stádia 24 hpf byla embrya dechorionována
pronázou, aby se zabránilo případným kontaminacím vzorku. Dřívější dechorionace není vhodná
z důvodu možnosti poškození embryí. Choriony mladších embryí byly promyty v E3 vodě s obsahem
methylenové modři (0,0001%). A – 5 hpf (50% epibolie), B – 8 hpf (75% epibolie), C – 10,5 hpf, D –
12 hpf, E – 18 hpf, F – 24 hpf, G – 36 hpf, H – 40 hpf, I – 48 hpf, J – 72 hpf, K – 4 dpf, L – 5 dpf, M –
10 dpf, N – 14 dpf, O – 34 dpf.

Dle stabilní exprese β-aktinu napříč všemi vývojovými stádii (Obrázek 20B) můžeme říci, že
testované vzorky jsou v dobrém stavu. Ve vývojovém stádiu 5 hpf nebyla na gelu viditelná vůbec žádná
exprese rnf207b (Obrázek 20A), v pozdějších stádiích – 8; 10,5 a 12 hpf již můžeme vidět expresi, ale
velmi slabou. V 18 hpf je již exprese velmi dobře zřetelná a pokračuje až do posledního analyzovaného
stádia 34 dpf.
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Obrázek 20 – Vývojově specifická exprese
Pro každé stádium bylo použito 0,5 μg cDNA. Kontrola obsahuje ty samé komponenty jako ostatní
vzorky kromě cDNA. 1,5% agaróza, TAE buffer. Postupováno bylo dle předchozího protokolu. A –
vývojově specifická exprese rnf207b. B – vývojově specifická exprese β-aktinu (referenční gen).
Analýza dat z qPCR pro vývojově specifickou expresi (Obrázek 21) proběhla zcela stejným
způsobem, jako bylo již popsáno u tkáňově specifické exprese. Jako referenční gen byl pro testování
vývojových stádií zvolen mob4. Až do 12 hpf není exprese rnf207b měřitelná. Pokud se omezíme na
procesy v rámci hematopoézy, v 18 hpf začíná v anteriorní oblasti žloutku exprese l-plastinu jakožto
markeru makrofágů (Harbomel et al., 1999). Tento gen by tak mohl být například důležitým kofaktorem
pro jejich diferenciaci. Této hypotéze nasvědčuje také exprese rnf207b v makrofázích v rámci
hematopoetického expresního profilu (https://molpath.shinyapps.io/zebrafishblood/) (Tang et al., 2017).
S ohledem na tkáňově specifickou expresi se také v 18 hpf začínají utvářet myotomy, ze kterých později
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vzniká dorzální a ventrální svalová masa (Kimmel et al., 1995). Tato skutečnost by s ohledem na
vysokou expresi rnf207b ve svalech mohla expresi v 18 hpf způsobit.

Obrázek 21 – Vývojově specifická exprese – qPCR
Graf znázorňující relativní hladinu mRNA u dvanácti tkání. Začátek exprese je viditelný od 18 hpf. Pro
analýzu dat byl využit program LightCycler 480 SW 1.5.

5.2 Knock-down rnf207b
Mikroinjikace morfolino oligonukleotidů proti rnf207b byla hlavní metodou této diplomové
práce. Aby bylo možné vůbec sledovat efekt knock-downu rnf207b na trombo-erytroidní linii, bylo
nejprve nutné provést titraci morfolino oligonukleotidů. S ohledem na možnou toxicitu u vysokých
koncentrací morfolino oligonukleotidů byla vybrána taková koncentrace, kde tyto defekty ještě
nenastávají a zároveň je fenotyp knock-downu rnf207b již viditelný. Obecně pro účely mikroinjikace
byla embrya vyrovnána cca po třiceti v drážce agarózového gelu (Obrázek 22), aby se nepohybovala a
nedocházelo k jejich pootáčení. Na této fotografii můžeme vidět chorion a žloutek. Embrya jsou
natočená tak, že buňka v daný moment vidět není.
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Obrázek 22 – Mikroinjikace skleněnou kapilárou do jednobuněčného embrya
Na obrázku vidíme tři jednobuněčná embrya. V prostředním embryu je právě skleněná kapilára uvnitř
žloutkového vaku. Červeně zbarvená plocha je roztok phenol red, morfolina a vody.
Mikroinjikace morfolino oligonukleotidů vždy probíhala do žloutkového vaku ve stádiu
jednobuněčného embrya s využitím skleněné mikrokapiláry. V tomto stádiu projde mikroinjikovaný
roztok do buňky difuzí, ale v pozdějších stádiích se buňky od sebe již oddělují. Efekt knock-downu
rnf207b byl v erytroidní linii sledován na linii WT (AB) za využití benzidinového barvení a transgenní
linie βglobin:GFP. Fenotyp v trombocytární linii byl pozorován na transgenní linii cd41:GFP. Využité
linie a další informace shrnuje tabulka 3.
Tabulka 3 – Přehled injikovaných linií, časů analýzy, zvětšení a analyzovaných oblastí
Linie

Stádium

Zvětšení

Analyzovaná oblast

WT (AB)

48 hpf

80x

žloutkový vak

cd41:GFP

72 hpf

125x

ocas

β-globin:GFP

48 hpf

125x

ocas
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5.2.1 Titrace morfolino oligonukleotidů
Morfolino oligonukleotidy byly titrovány na linii WT (AB) s využitím benzidinového barvení.
Technika benzidinového barvení během pár minut obarví buňky erytroidní řady, které vytváří
hemoglobin. Na následujícím schématu (Obrázek 23) je zachycena fáze mikroinjikace a pozdější
analýza.

Obrázek 23 – Schématické znázornění mikroinjikace a následné analýzy pro ustanovení vhodné
koncentrace morfolino oligonukleotidů
Mikroinjikace proběhla ve stádiu jedné buňky, do oblasti žloutkového vaku. Následná analýza byla
vykonána ve 48 hpf v oblasti žloutkového vaku.
V rámci titrace se hodnotila koncentrace morfolino oligonukleotidů, která ještě není pro Dánio
pruhované toxická, tedy nejsou vidět značné morfologické defekty považované za znaky obecné toxicity
morfolina (malé oči, pokřivená osa embrya, velký žloutek). Tyto defekty můžeme pozorovat u
koncentrace 0,45 a 0,60 mM (Obrázek 24). Koncentrace, u které tyto defekty ještě nejsou viditelné, je
0,30 mM. Poté jsme se podívali na úbytek erytrocytů a viděli jsme, že u této koncentrace je fenotyp
snížení množství erytrocytů již jasně zřetelný (Obrázek 25). Proto byla pro další experimenty zvolena
koncentrace 0,30 mM.
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Obrázek 24 – Titrování morfolino oligonukleotidů a určení vhodné koncentrace morfolina na
základě obecné toxicity a morfologie dánií
Vzhledem k obecnému pozorování toxicity u vysoké hladiny morfolino oligonukleotidů bylo nutné
provést titraci, aby se předešlo nespecifickým efektům. 1 – neinjikovaná kontrola; 2 – kontrolní
morfolino (0,30 mM); 3 – morfolino rnf207b 0,15 mM; 4 – morfolino rnf207b 0,30 mM; 5 – morfolino
rnf207b 0,45 mM; 6 – morfolino rnf207b 0,60 mM. Jako výsledná koncentrace byla zvolena 0,30 mM,
kdy koncentrace morfolino oligonukleotidů ještě toxická není a morfologie ryby je podobná
neinjikované kontrole.
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Obrázek 25 – Titrování morfolino oligonukleotidů a pozorování efektu úbytku erytrocytů
1 – neinjikovaná kontrola; 2 – kontrolní morfolino 0,30 mM; 3 – morfolino rnf207b 0,15 mM; 4 –
morfolino rnf207b 0,30 mM; 5 – morfolino rnf207b 0,45 mM; 6 – morfolino rnf207b 0,60 mM.
Vzhledem k morfologii jedinců při použití různých koncentrací morfolino oligonukleotidů a po analýze
hematopoetického fenotypu vyšla koncentrace 0,30 mM jako nejlepší. Efekt snížení obarvené plochy,
tedy úbytku erytrocytů, je již pozorován a zároveň zde ještě nejsou pozorovány obecné znaky toxicity
morfolina.
Na následujícím grafu (Obrázek 26) vidíme vyhodnocení hematopoetického fenotypu po
mikroinjikaci

různých

koncentrací

morfolino

oligonukleotidů

proti

rnf207b

v porovnání

s neinjikovanou kontrolou a kontrolou injikovanou kontrolními morfolino oligonukleotidy. Ačkoliv
byla i později u všech mikroinjikací prováděna také injikovaná kontrola, kde byl roztok tvořen phenol
red a vodou, rozhodli jsme se pro vyhodnocování experimentů využívat neinjikované kontroly a
kontroly injikované kontrolním morfolinem, kde se injikovaný roztok skládal z phenol red, kontrolních
morfolino oligonukleotidů a vody. Poměr mezi neinjikovanou kontrolou (n. i. kontrola) a kontrolními
morfolino oligonukleotidy o koncentraci 0,30 mM (kontrolní MO) je nesignifikantní, zatímco poměr
mezi kontrolními morfolino oligonukleotidy a ostatními kondicemi je signifikantní a množství
erytrocytů postupně klesá. Právě takový výsledek byl žádoucí.
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Obrázek 26 – Titrování morfolino oligonukleotidů proti rnf207b a analýza hematopoetického
fenotypu
Graf ukazuje postupný pokles množství erytrocytů v závislosti na injikované koncentraci morfolino
oligonukleotidů.
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5.2.2 Knock-down rnf207b – WT (AB) – benzidinové barvení
Po titraci morfolino oligonukleotidů bylo možné provést analýzu fenotypu po knock-downu
rnf207b v erytroidní linii. Na následujícím schématu (Obrázek 27) je zachycena fáze mikroinjikace a
pozdější analýza.

Obrázek 27 – Schématické znázornění mikroinjikace a následné analýzy pro zhodnocení efektu
knock-downu v erytroidní větvi s využitím benzidinového barvení
Mikroinjikace proběhla ve stádiu jedné buňky, do oblasti žloutkového vaku. Následná analýza byla
provedena ve 48 hpf v oblasti žloutkového vaku.
K benzidinem obarveným žloutkům byly v programu Fiji:ImageJ vytvořeny černobílé párující
obrázky (masky). Každý snímek a k němu odpovídající maska byla zkontrolována, zda skutečně
zabarvenou černou oblastí odpovídá realitě (ploše obarvených erytroidních buněk). Pokud tomu tak
nebylo, fotografie byla z další analýzy vyřazena. Ryba byla otočena na svou dorzální stranu a
analyzována byla ventrální část žloutkového vaku. Již pohledem je zřetelné, že dánia injikovaná
morfolino oligonukleotidy proti rnf207b (Obrázek 28A) mají méně obarvené plochy než dánia
injikovaná kontrolními morfolino oligonukleotidy (Obrázek 28B).
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Obrázek 28 - Žloutkové vaky dánií injikovaných morfolino oligonukleotidy proti rnf207b (A) a
kontrolními morfolino oligonukleotidy (B)
Nahoře v panelu - reprezentativní snímky žloutkového vaku dánií po mikroinjikaci a benzidinovém
barvení, dole v panelu - následné vyhodnocování obarvené oblasti makrem (černobíle) v programu
Fiji:ImageJ.
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Výsledky z titrace byly potvrzeny porovnáním již otitrované koncentrace s kontrolou (Obrázek
29). Vzhledem k tomu, že neinjikovaná kontrola odpovídala výsledku kontroly injikované kontrolním
morfolinem, byla v dalších experimentech porovnávána dánia injikovaná kontrolním morfolinem
s jedinci injikovanými morfolino oligonukleotidy proti rnf207b.

Obrázek 29 – Vyhodnocení efektu mikroinjikace morfolino oligonukleotidů proti rnf207b v linii
WT (AB) za využití benzidinového barvení
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5.2.3 Knock-down rnf207b – βglobin:GFP
Transgenní linie βglobin:GFP byla zvolena, aby se role rnf207b v erytroidní linii potvrdila ještě
jiným postupem. Na následujícím schématu (Obrázek 30) je zachycena fáze mikroinjikace a pozdější
analýza.

Obrázek 30 - Schématické znázornění mikroinjikace a následné analýzy pro zhodnocení efektu
knock-downu v erytroidní větvi v linii βglobin:GFP
Mikroinjikace proběhla ve stádiu jedné buňky, do oblasti žloutkového vaku. Následná analýza byla
vykonána ve 48 hpf ve vyznačené oblasti ocasu.
Vzhledem k velké autofluorescenci žloutku, je vhodné pro analýzu efektu v erytroidní linii
hodnotit tu část ocasu, kde končí žloutková extenze. Rozdíl mezi množstvím erytroidních buněk
v ocasní části u morfantů (Obrázek 31) a kontrolou injikovanou kontrolními morfolino oligonukleotidy
(Obrázek 32) je vizuálně patrný.
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Obrázek 31 – Reprezentativní jedinci linie βglobin:GFP injikovaní morfolino oligonukleotidy
proti rnf207b
Z důvodu lepšího odlišení a nezaměnitelnosti fotografií mezi transgenní linií βglobin:GFP a transgenní
linií cd41:GFP, bylo u linie βglobin:GFP použito pseudokolorování, tedy nahrazení barvy z původní
zelené za červenou.
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Obrázek 32 – Reprezentativní jedinci linie βglobin:GFP injikovaní kontrolními morfolino
oligonukleotidy
Z důvodu lepšího odlišení a nezaměnitelnosti fotografií mezi transgenní linií βglobin:GFP a transgenní
linií cd41:GFP, bylo u linie βglobin:GFP použito pseudokolorování, tedy nahrazení barvy z původní
zelené za červenou.
Vzhledem k vysoké hustotě buněk v některých místech ocasu, není vhodné pro analýzu
hematopoetického fenotypu využívat automatizovanou analýzu jako u předchozího experimentu
s benzidinovým barvením. Okem jsou hranice buněk viditelné a tak lze jejich počet poměrně dobře
identifikovat, zatímco makrem by byly vyhodnoceny jako jedna velká plocha. Proto byly buňky ručně
počítány v programu Fiji:ImageJ. Na následujících obrázcích můžeme vizuálně pozorovat rozdílné
množství fluorescenčně značených erytroidních buněk mezi morfanty a kontrolou (Obrázek 33).
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Obrázek 33 – Ocasní část těla dánií linie βglobin:GFP injikovaných morfolino oligonukleotidy
proti rnf207b (nalevo) a kontrolními morfolino oligonukleotidy (napravo)
Z důvodu lepšího odlišení a nezaměnitelnosti fotografií mezi transgenní linií βglobin:GFP a transgenní
linií cd41:GFP, bylo u linie βglobin:GFP použito pseudokolorování, tedy nahrazení barvy z původní
zelené za červenou.
Velmi překvapujícím výsledkem tedy byl po manuálním spočítání buněk nesignifikantní rozdíl
mezi morfanty a kontrolou (Obrázek 34). Výsledky by měly přibližně odpovídat benzidinovému barvení
a tedy akumulaci hemoglobinu.
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Obrázek 34 - Vyhodnocení efektu mikroinjikace morfolino oligonukleotidů proti rnf207b v linii
βglobin:GFP

5.2.4 Knock-down rnf207b – cd41:GFP
Transgenní linie cd41:GFP byla využita pro pozorování efektu v trombocytární linii. Na
následujícím schématu (Obrázek 35) je zachycena fáze mikroinjikace a pozdější analýza.

Obrázek 35 - Schématické znázornění mikroinjikace a následné analýzy pro zhodnocení efektu
knock-downu v trombocytární větvi v linii cd41:GFP
Mikroinjikace proběhla ve stádiu jedné buňky, do oblasti žloutkového vaku. Následná analýza byla
provedena v 72 hpf ve vyznačené oblasti ocasu.
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S ohledem k vysoké autofluorescenci žloutku byly analyzovány trombocytární buňky opět
v definované oblasti oběhu v ocasní části. Již pohledem je možné zaznamenat zjevný efekt úbytku
trombocytárních buněk u embryí injikovaných morfolino oligonukleotidy proti rnf207b (Obrázek 36)
v porovnání s embryi injikovanými kontrolními morfolino oligonukleotidy (Obrázek 37).

Obrázek 36 – Reprezentativní jedinci linie cd41:GFP injikovaní morfolino oligonukleotidy proti
rnf207b
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Obrázek 37 – Reprezentativní jedinci linie cd41:GFP injikovaní kontrolními morfolino
oligonukleotidy
Na následujících obrázcích jsou fotografie, které byly používány pro analýzu efektu
v trombocytární linii. Stejně jako u linie βglobin:GFP, byly buňky počítány manuálně. Počítány byly
buňky, které jsou světle fluorescenčně značené (progenitory) i výrazně fluorescenčně značené
(maturované buňky). U morfantů došlo k výraznému úbytku trombocytárních buněk v porovnání
s kontrolou (Obrázek 38), což poukazuje na vliv rnf207b také v této linii.
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Obrázek 38 – Ocasní část těla dánií linie cd41:GFP injikovaných morfolino oligonukleotidy proti
rnf207b (nalevo) a kontrolními morfolino oligonukleotidy (napravo)
Na následujícím grafu se můžeme přesvědčit, že rozdíl množství trombocytárních buněk mezi
morfanty a kontrolami je signifikantní (Obrázek 39). Vzhledem k prokázanému efektu v erytroidní i
trombocytární linii se tedy zdá, že rnf207b je regulátorem již progenitorových či dokonce kmenových
buněk a přesné místo jeho působení musí být ještě prozkoumáno.
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Obrázek 39 - Vyhodnocení efektu mikroinjikace morfolino oligonukleotidů proti rnf207b v linii
cd41:GFP
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6 Diskuze
Cílem této diplomové práce bylo provést analýzu tkáňově a vývojově specifické exprese rnf207b.
Tento cíl byl splněn. Tkáňově a vývojově specifická exprese byla nejprve analyzována metodou PCR a
následných vyhodnocením (ne)přítomnosti požadovaného produktu na gelu. Tím jsme zároveň testovali
kvalitu analyzovaných vzorků pro následnou qPCR. Tato metoda nám již poskytla podrobnější
informace o úrovni exprese. Celkem bylo testováno 13 tkání (u qPCR 12 tkání – krev byla vyřazena) a
15 vývojových stádií. Dalším cílem byla analýza hematopoetického fenotypu po knock-downu a
nadexpresi rnf207b. Tento cíl byl vzhledem k níže popisovaným komplikacím splněn částečně. Analýza
hematopoetického fenotypu po mikroinjikaci mRNA pro ověření efektu nadexprese splněna nebyla.
Aby mohl být vyloučen toxický efekt morfolino oligonukleotidů proti rnf207b, byla nejprve provedena
titrace. Mikroinjikací morfolino oligonukleotidů byl analyzován fenotyp po knock-downu rnf207b
v erytroidní a trombocytární linii. V erytroidní linii byl efekt validován benzidinovým barvením a
následně měl být potvrzen transgenní linií βglobin:GFP. V trombocytární linii byl efekt validován
transgenní linií cd41:GFP.
Jak můžeme vidět na gelu tkáňově specifické exprese jednoho z biologických triplikátů (Obrázek
11B), u krve jako jediné tkáně jsme po PCR nedostali v rámci testování kvality vzorku β-aktinem
požadovanou velikost produktu 322 bp. Reakce proběhla bez jakékoliv amplifikace, ačkoliv při měření
vzorku na nanodropu byla RNA naměřena a průběh křivky byl podobný jako u ostatních vzorků. Proto
byl tedy v rámci dalších experimentů (qPCR) vzorek krve z biologického triplikátu vyloučen. Je možné,
že reverzní transkripce byla provedena z menšího množství RNA, než se předpokládalo a množství
cDNA pro následnou PCR reakci nebylo dostatečné. Navíc je také pravda, že se krev skládá převážně
z erytrocytů a procentuální zastoupení ostatních buněk je poměrně malé, a proto bude zřejmě lepší využít
metodu třídění buněk na základě fluorescence (FACS), která dokáže dle fluorescenčních vlastností
každé buňky vytřídit konkrétní typ krevních buněk a následně ohodnotit hladinu exprese v jednotlivých
krevních typech.
Vysoká exprese rnf207b v srdci (Obrázek 18) nebyla s ohledem k již publikovanému fenotypu
(Roder et al., 2014) překvapujícím výsledkem. Vzhledem k funkci RNF207 v králičích
kardiomyocytech, kde reguluje dobu akčního potenciálu a repolarizaci HERG kanálku (Roder et al.,
2014), je jeho přítomnost zřejmě žádoucí také v ostatních (kosterních) svalech. Vysoká exprese rnf207b
ve svalech může být vysvětlena tím, že stejně jako v srdci, jsou ve svalech kontraktilní buňky. Vzhledem
k publikovanému fenotypu rnf207b v srdečních kontrakcích (tlukot srdce) a akčním potenciálu (Roder
et al., 2014) je možné, že hraje roli v těchto procesech i v jiných svalových buňkách. Dosud nemáme
žádnou hypotézu, která by zdůvodňovala vysokou expresi rnf207b v kůži Dánia pruhovaného. Zatímco
předchozí zmiňované tkáně (srdce a svaly) odpovídají vysokou expresí tohoto genu lidskému
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proteinovému atlasu, u kůže tomu tak není a exprese u člověka je poměrně nízká
(https://www.proteinatlas.org/ENSG00000158286-RNF207/tissue). Tkáň, která nás velmi zajímala,
byly ledviny jakožto místo definitivní hematopoézy Dánia pruhovaného. Ačkoliv exprese rnf207b není
v této tkáni příliš vysoká, neznamená to vyvrácení naší hypotézy o roli rnf207b v krvetvorbě. Tento gen
může hrát úlohu již v primitivní hematopoéze, jejíž místo je jiné (PLM, ALM). Může také ovlivňovat
krevní progenitory, jejichž množství je mnohem menší než diferencovaných buněk, a proto nemusí být
efekt u tkáňově specifické exprese tak viditelný. RNA sekvenování jednotlivých buněk totiž ukázalo, že
exprese rnf207b je v krevních progenitorech v dospělých rybách vyšší než u některých diferencovaných
buněk (Obrázek 9) (Tang et al., 2017).
Amplifikace úseku β-aktinu u vzorků všech vývojových stádií ve vývojově specifické expresi se
podařila u celého biologického triplikátu. Na základě této skutečnosti jsme tedy předpokládali, že
všechny vzorky jsou v dobré kvalitě a vhodné pro následné testování metodou qPCR. Výsledky z PCR
nám totiž pouze ukázaly, zda je rnf207b vůbec v daném vývojovém stádiu exprimován či nikoliv.
Metoda qPCR nám umožnila přesnou kvantifikaci množství exprese. Na obrázku 21 můžeme vidět, že
exprese je prvně detekovatelná v 18 hpf. S ohledem na hematopoetický fenotyp jsou v tomto stádiu v
ICM koexprimovány významné transkripční faktory pu.1 (myeloidní linie) a gata1 (erytroidní linie)
(Galloway et al., 2005) a zároveň je také prvně detekovatelná exprese l-plastinu jako markeru makrofágů
(Bennett et al., 2001). Na expresi rnf207b v makrofázích totiž poukazuje i expresní profil transkriptomu
ze single-cell sekvenování (Tang et al., 2017). Tento gen by tedy mohl mít roli již v primitivní
hematopoéze. V tabulce 2 jsou s využitím odborných publikací shrnuty hlavní události v procesu
hemetopoézy, především trombo- a erytropoézy, na jejichž základě byla vybrána testovaná vývojová
stádia.
Překvapujícím výsledkem byla analýza hematopoetického fenotypu v linii βglobin:GFP po
mikroinjikaci morfolino oligonukleotidů (Obrázek 34). I když byl na první pohled pozorován jistý rozdíl
v počtu fluorescenčních buněk, po jejich manuálním spočítání a zanesení hodnot do grafu byl rozdíl
nesignifikantní. Počítány byly jak slabě, tak silně svítící buňky, přičemž po větším přiblížení bylo
zjištěno, že je u morfantů v analyzované ocasní části poměrně hodně slabě svítících buněk oproti
kontrolnímu morfolinu, kde zase naopak převažuje počet silně svítících buněk. Ačkoliv by se tyto
výsledky měly shodovat s analýzou hematopoetického fenotypu u stanovení hladiny hemoglobinu
benzidinovým barvením (Obrázek 26 a 29), rozdíl mezi morfanty a kontrolou nebyl v grafu v linii
βglobin:GFP signifikantní. Ačkoliv publikace (Ganis et al., 2012) nenaznačuje, že by vyhodnocování
CHT oblasti nebylo ve 48 hpf ještě vhodné, je možné, že v tomto stádiu není ještě krevní oběh v ocasní
části natolik rozvinut, aby se dal analyzovat bez zavádějících výsledků. Otázkou je tak přesné zastoupení
primitivních a definitivních erytrocytů ve 48 hpf. Pouze definitivní erytrocyty jdou přes stádium CMPs.
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Je tak možné, že ve 48 hpf ještě nebylo v analyzované části ocasu dostatečné množství definitivních
buněk. Proto bychom rádi experiment zopakovali s analýzou oblasti CHT v 72 hpf.
Jak jsem již popisovala v úvodu v rámci historie projektu, byly mým kolegou Ondřejem
Svobodou vytipovány geny potenciálně mající roli v hematopoéze. První experimenty byly provedeny
na kuřecím modelu, kde byl efekt rnf207b vyhodnocen jako trombocytární. Avšak později experimenty
na modelu Dánia pruhovaného ukázaly na fenotyp pouze v erytroidní linii. Ačkoliv jsme použili stejnou
sekvenci morfolino oligonukleotidů a analyzovali stejným způsobem (manuálním počítáním) tu samou
oblast (CHT), při shrnutí výsledků ze současných experimentů vyšlo, že efekt je nejen v erytroidní, ale
také v trombocytární linii. Tato odchylka by mohla být způsobena rozdílnou kalibrací injikovaného
množství morfolino oligonukleotidů. V době, kdy se prováděly prvotní experimenty na Dániu, se během
mikroinjikace nepoužíval objektivový mikrometr, a tak byla vždy injikována pouze konkrétní
koncentrace, ale objem kapky titrován nebyl. Proto je možné, že celkově bylo morfolino oligonukleotidů
injikováno méně, a tak efekt v trombocytární linii nemusel být ještě zřetelný.
Ačkoliv jsme se tedy na základě primárních dat mého kolegy domnívali, že rnf207 hraje
v hematopoéze Dánia pruhovaného roli pouze v erytroidní linii a zodpovídá tedy za maturaci erytrocytů
či jejich progenitorů, na základě rozšířeného statistického vzorku vyplývá, že role rnf207b je
v hematopoetické hierarchii výše. Gen rnf207b prokazuje fenotyp jak v erytroidní (benzidinové barvení)
tak trombocytární (transgenní linie cd41:GFP) linii. Stále však není jasné, kde přesně v rámci
hematopoetické hierarchie (TEPs, CMPc, HSCs) se tento hematopoetický regulátor nachází. S ohledem
na stále nové a nové modely hematopoetické hierarchie a alternativní cesty vzniku maturovaných buněk
(Pietras et al., 2015; Pronk et al., 2007; Sanjuan-Pla et al., 2013) není jednoduché striktně určit jeden
bod působení transkripčního faktoru rnf207b. A tak není snadné stanovit a odlišit, z jakých progenitorů
vlastně cílové fluorescenčně značené buňky vznikají. Mohou to být například již zmiňované EMPs, o
kterých se někdy mluví jako o první vlně definitivní hematopoézy, někdy jako o přechodné vlně mezi
primitivní a definitivní hematopoézou. Z těchto EMPs diferencují erytrocyty vstupující do oběhu
(Bertrand et al., 2007; Chen et al., 2011). Stejně tak je známa alternativní cesta vzniku trombocytů, které
zřejmě také mohou diferencovat s vynecháním stádia společných myeloidních progenitorů (Macaulay
et al., 2016).
Na základě chemického testování malých molekul v Dániu pruhovaném bylo zjištěno, že
molekuly regulující dynamiku cév ovlivňují vývoj HSCs v AGM. Bylo prokázáno, že některé chemické
látky, které ovlivňují průtok krve zároveň regulují vývoj HSCs. Průtok krve a produkce oxidu dusnatého
(NO) regulují vznik HSCs (North et al., 2009). Produkce NO může být spuštěna změnami v průtoku
krve (Fukumura et al., 2001). NO zřejmě zakládá specifickou cévní niku v AGM oblasti (North et al.,
2009). Je velmi dobře znám jako regulátor utváření krevních kapilár (Nath et al., 2004). Definitivní
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HSCs jsou zřejmě závislé na tlukotu srdce a krevním oběhu. North s kolegy zkoumali také mutantní linii
silent heart (sih), která má specifický srdeční defekt, postrádá srdeční tep a krevní oběh. Objevili, že i
tato mutantní linie se vyznačuje vysokou redukcí HSCs (North et al., 2009). Průtok krve má také vliv
na udržování exprese adenosinového receptoru 𝐴2𝑏 v cévních endoteliálních buňkách. Adenosinový
receptor je exprimován v cévním endoteliu těsně před vznikem HSPCs. Blokování této adenosinové
signalizace znamená snížení počtu HSPCs. Knock-down adenosinového receptoru narušuje procesy
vzniku scl pozitivních buněk hemogenického cévního endotelia a následný proces vzniku HSCs ze
srdečnicového endotelia. Aktivace adenosinového receptoru spouští proces hematopoézy signalizací
cyklický adenosin monofosfát – proteinkináza A – cAMP-response-element-binding protein.
Adenosinová signalizace reguluje vývoj HSPCs v embryu Dánia pruhovaného (Jing et al., 2015). Na
druhou stranu identifikace genu byla provedena na kuřecích buňkách, tedy buněčně autonomním
systému (Svoboda, 2015). Na rozdíl od pozorování v kontextu celého organismu (Dánio pruhované) zde
tedy nedocházelo ke kombinaci autonomního a neautonomního prostředí. Rozdílná exprese rnf207b
byla mezi multipotentními a diferencovanými kuřecími buňkami pozorována a jednalo se o prostředí
nezávislé na ostatních buňkách (tedy například endoteliálních). Zůstává tak otázkou, zda jsou
hematopoetický a srdeční fenotyp na sobě nezávislé či související jevy. Další možností je, že se díky
defektnímu krevnímu oběhu (Roder et al., 2014) progenitory hůře uvolňují do oběhu, a proto pomaleji
dozrávají. Imobilizaci buněk v rámci krevního oběhu či v srdci jsme nepozorovali.
Po mikroinjikaci morfolino oligonukleotidů proti rnf207b byl pozorován v srdcích larev Dánia
pruhovaného ve 48 a 72 hpf efekt abnormálního cyklování a kontraktility (Roder et al., 2014). Roder
s kolegy navrhli dva různé morfolino oligonukleotidy, které mají jinou sekvenci, než jsme využívali
v experimentech my. Sami autoři píší, že tento fenotyp pozorovali ve vyšších koncentracích morfolino
oligonukleotidů, takže je otázkou zda se tento fenotyp vůbec v morfantech používaných pro analýzu
hematopoetického

fenotypu

mohl

vyskytovat.

Koncentrace

námi

injikovaných

morfolino

oligonukleotidů byla totiž zřejmě nižší. Koncentrace morfolino oligonukleotidů byla pro pozorování
srdečního fenotypu v rozmezí 125 – 500 μM a velikost kapky 2 nl (Roder et al., 2014), kdežto v našich
experimentech byla koncentrace 300 μM a velikost kapky 0,696 nl. Během analýzy hematopoetického
fenotypu jsme se na tento již publikovaný fenotyp v srdci přímo nezaměřovali. V rámci validace živých
larev Dánia pruhovaného jsem si však žádné abnormální srdeční aktivity nevšimla. Vzhledem
k možnému efektu tohoto fenotypu na vývoj hematopoetických kmenových buněk (North et al., 2009)
je žádoucí se na tento jev zaměřit a zjistit, zda se nejedná pouze o vedlejší efekt již publikovaného
srdečního fenotypu.
Jak bylo již řečeno, hematopoéza je komplexní proces a jeho regulace není zcela prostudována.
Porovnání dat mezi obratlovci umožňuje určit míru konzervovanosti a využití modelů pro přenos
poznatků na člověka. Chtěli bychom tedy porovnat data získaná v naší laboratoři z validace RNF207 na
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kuřecím modelu a případně lidských hematopoetických kmenových buňkách s výsledky získanými na
modelu Dánia pruhovaného. Toto porovnání nám přinese cenné informace o evoluci hematopoetických
procesů a regulátorů. Zároveň pokud bude fenotyp mezi Dániem pruhovaným a člověkem konzervován,
můžeme případně vytvořenou mutantní linii využívat pro modelování lidských hematopoetických
onemocnění.

Defekty

ve

funkcích

regulátorů krvetvorby

mohou

být

příčinou

lidských

hematopoetických onemocnění a Dánio pruhované je vhodným modelem pro hledání možných cílů
terapie. Příkladem může být vývoj léků pro léčbu DBA, která je způsobena především mutacemi
v ribozomálních proteinech. Několik laboratoří testovalo možný účinek L-leucinu ve stimulaci translace
prostřednictvím signální dráhy mTOR. Morfanti rpl19 a rpl14, kteří podstoupili L-leucinovou léčbu,
vykazovali mírnější projev vývojových defektů a měli zvýšenou hladinu hemoglobinu. L-leucin je tedy
vhodným léčivem, které by mohlo být některým pacientům s DBA podáváno (Payne et al., 2012).
Při modelování onemocnění na Dániu pruhovaném je hojně využívána například mutantní linie
vlad tepes, ve které je poškozen gata1 natolik, že se jako transkripční faktor nemůže vázat na DNA a
transaktivovat erytroidní geny. Vznikl tak výborný model pro studium lidské dědičné dyserytropoetické
anémie a trombocytopenie, který odpovídá jak nefunkčností gata1, tak fenotypem (Lyons et al., 2002).
U tohoto onemocnění dochází v sekvenci gata1 k substituční mutaci valinu za methionin. Tento valin
je velmi důležitý pro interakci transkripčních faktorů Gata1 a Fog1. Pokud však dojde k této mutaci,
Gata1 s kofaktorem Fog1 nemůže interagovat. Toto spojení je velmi důležité pro vývoj megakaryocytů
a zároveň i erytroidních buněk (Nichols et al., 2000). Toto je příklad onemocnění, kdy jsou zasaženy
oba typy buněk, stejně jako snížená exprese rnf207b způsobuje snížení počtu erytrocytů i trombocytů.
V některých případech mohou být postiženy také multipotentní progenitory jako tomu je zřejmě u DBA.
Toto onemocnění je charakteristické selháváním kostní dřeně a je způsobeno mutacemi v genech
ribozomálních proteinů. Pacienti vykazují především značné defekty v erytroidních progenitorech, což
způsobuje pokles maturovaných erytrocytů. Zároveň však u některých jedinců dochází také
k trombocytopenii a neutropenii. Tento fakt by mohl být příčinou defektu již v multipotentních
progenitorech (Giri et al., 2000; Hamaguchi et al., 2003). Na těchto příkladech jsem tedy chtěla
demonstrovat, že existují onemocnění, kde mohou být postiženy jak erytroidní tak trombocytární buňky.
Jak bylo již zmíněno, došlo u ryb k celogenomové duplikaci a některé geny si paralog zachovaly.
Stává se, že paralog získá novou funkci anebo se funkce rozloží mezi dva paralogy. Pokud však paralog
žádnou funkci nemá, není žádný evoluční tlak, aby byl paralog zachován a dochází u něj k postupným
mutacím (Oltova et al., 2018b). Takový paralog přijde o jednotlivé domény jako tomu je zřejmě u
Rnf207a, kterému zůstala pouze C-terminální homologní oblast, která neobsahuje žádnou známou
proteinovou doménu (Roder et al., 2014). Rnf207a ztratil RING, B-box1 i BBC doménu a pokud
opravdu nemá žádnou funkci, je možné, že se v genomu neudrží a bude dále mutován.
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Ačkoliv se nám podařilo dosáhnout většiny cílů, vzhledem k problémům týkajících se amplifikace
rnf207b nebylo možné gen zaklonovat do plasmidu pCS2+. Původně bylo zamýšleno pokusit se získat
vlastní mRNA na mikroinjikaci embryí a následnou validaci nadexprese. RNA byla vyizolována
z vývojového stádia 40 hpf, protože v tomto stádiu je exprese silná. Reverzní transkripcí byla převedena
na cDNA a PCR amplifikována. Ačkoliv bylo zkoušeno více párů primerů navržených v nepřekládané
oblasti sekvence, intenzita detekce očekávaného úseku byla na gelu velmi slabá. S velmi malou
koncentrací DNA se nepodařilo rnf207b do plasmidu zaklonovat. Po kontrolním štěpení byl na gelu
přítomen pouze naštěpený plasmid bez vloženého insertu. Proto jsme se rozhodli objednat syntetický
rnf207b a rádi bychom pokračovali zaklonováním tohoto genu do pCS2+, jak bylo původně zamýšleno.
Rádi bychom zopakovali experiment s mikroinjikací morfolino oligonukleotidů do transgenní
linie βglobin:GFP. Zřejmě bychom se pokusili hematopoetický fenotyp analyzovat kromě 48 hpf
(Obrázek 34) také v 72 hpf, abychom zjistili, zda nebude mezi těmito vývojovými stádii rozdílný
výsledek. Tento experiment vyšel jinak, než jsme očekávali. Rozdíl mezi morfantem a kontrolou byl
nesignifikantní, ačkoliv by tato linie měla potvrzovat výsledky získané z benzidinového barvení.
Protože je efekt působení rnf207b v hematopoetické hierarchii výše, než jsme očekávali, bylo by dobré
pro další testování využít také dvojitě transgenní linie, kde se nachází GFP regulovaný cd41 promotorem
a dsRed regulovaný gata1 promotorem. Pokud by byl analyzován efekt i u těchto progenitorů, mohli
bychom využít linii runx1p2:GFP (Lam et al., 2009), která je markerem hematopoetických kmenových
buněk, čímž by se potvrdil či vyvrátil fenotyp v rámci hierarchie ještě výše.
Dalším cílem by bylo provést ještě detailnější a komplexnější expresní profil whole-mount in situ
hybridizací. Tato metoda je založena na hybridizaci dvou vláken, kde se navázání značeného úseku
nukleové kyseliny (sondy) projeví hybridizačním signálem. I když nám tkáňově a vývojově specifická
exprese s využitím metod PCR a qPCR poskytla celkem ucelený přehled, chtěli bychom zjistit, kde
přesně se například v rámci očí exprese vyskytuje. Využili bychom syntetickou kódující sekvenci
rnf207b a nasyntetizovali bychom digoxigeninem značenou antisense RNA próbu.
Bylo by také možné podívat se na hladinu exprese rnf207b v rámci různých krevních typů,
abychom přesněji zacílili na identifikaci krevního fenotypu. Velké množství transgenních linií
s fluorescenčně značenými krevními buňkami a specializovaná metoda průtokové cytometrie FACS,
která třídí buňky na základě jejich fluorescenčních vlastností, nám umožní získat požadované konkrétní
typy krevních buněk. RNA izolovanou z těchto sortovaných buněk bychom reverzní transkripcí přepsali
do cDNA a hladina exprese rnf207b by byla vyhodnocena metodou qPCR. Využili bychom transgenní
linie runx1p2:GFP (marker hematopoetických kmenových buněk) (Lam et al., 2009), gata1:DsRed
(marker erytroidních progenitorů) (Traver et al., 2003), cd41:GFP (marker trombocytů) (Lin et al., 2005)
a βglobin:GFP (marker erytrocytů) (Ganis et al., 2012).
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Velmi zajímavé by bylo provést také tzv. „rescue“ experiment. Morfolino oligonukleotidy proti
rnf207b máme již otitrované a fenotyp po mikroinjikaci morfolino oligonukleotidů jsme již analyzovali.
Ihned po mikroinjikaci morfolino oligonukleotidů bychom tedy nainjikovali mRNA rnf207b. Potom
bychom larvy ve 48 či 72 hpf analyzovali a sledovali, zda došlo k tzv. „recovery“, tedy získání
původního wild type stavu. Pokud by se nám podařilo zavést níže zmíněnou mutantní linii rnf207b,
provedli bychom rescue experiment injikací dané mRNA také do této stabilní linie.
Dále bychom tedy chtěli založit mutantní linii Dánia pruhovaného. Jelikož analýza fenotypu po
mikroinjikaci morfolino oligonukleotidů vyšla poměrně příznivě, rádi bychom se o stejném efektu
přesvědčili pomocí mutantní linie rnf207b. CRISPR/Cas9 technologie umožňuje rychle upravovat geny
a získat funkční knockout. In vitro transkribovaná řídící RNA a Cas9 mRNA budou injikovány do
oplozeného jednobuněčného embrya. Takto získáme mozaiková embrya dánií, ve kterých potvrdíme
přítomnost CRISPR/Cas9 indukovaných mutací. Jedince, u kterých bude indukovaná mutace přítomna,
vychováme do dospělosti a budeme je křížit s wild type jedinci, abychom získali stabilní mutantní linii.
Této metody je u Dánia pruhovaného hojně využíváno. Pomocí této metody se vytváří mutantní linie a
jsou modelována různá lidská onemocnění (Jao et al., 2013). Pokud by se fenotyp mezi morfanty a
mutanty shodoval, věděli bychom, že se dále dají provádět experimenty i s morfolino oligonukleotidy.
Závěrem bych ještě chtěla zmínit, jak by mohl rnf207b souviset se snížením počtu erytroidních a
trombocytárních buněk. Ačkoliv je DBA převážně spojována s defekty v ribozomálních proteinech,
některé případy jsou spojeny s mutací v GATA1 transkripčním faktoru. Protein HSP70 chrání během
normální erytroidní diferenciace transkripční faktor GATA1 od štěpení zprostředkovaným kaspázou-3.
Exprese HSP70 byla u erytroidních buněk s mutací v RPL11 snížena, zatímco u buněk s mutací v RPS19
byla zachována a bylo zjištěno, že fenotyp je u buněk s mutací v RPL11 závažnější. Pokud byla hladina
HSP70 u těchto buněk obnovena, došlo k záchraně erytroidního defektu (Gastou et al., 2017). Zároveň
koexprese HSP70 a RNF207 zvyšuje expresi HERG ve srovnání s osamoceným HSP70. Mezi HSP70 a
RNF207 je silná interakce, která je závislá na C konci RNF207 (Roder et al., 2014). Pokud by se tedy
snížila exprese rnf207b po mikroinjikaci morfolino oligonukleotidů, nemohl by Rnf207b interagovat
s HSP70. Pokud by z tohoto důvodu byl HSP70 třeba více degradován nebo by nemohl tak účinně
chránit Gata1, docházelo by ke zvýšenému štěpení tohoto transkripčního faktoru kaspázou-3. Gata1 by
pak nemohl interagovat s Fog1 a jako u již zmiňovaného onemocnění (dědičná dyserytropoetická
anémie a trombocytopenie) (Nichols et al., 2000) by docházelo k úbytku erytroidních i trombocytárních
buněk.
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7 Závěr
Cílem této diplomové práce bylo:


potvrdit či vyvrátit roli Rnf207b v erytro-/trombocytární linii Dánia pruhovaného



specifikovat, na jaké úrovni hematopoetické hierarchie Rnf207b funguje



přispět k objasnění otázky konzervovanosti tohoto genu jakožto nového regulátoru
krvetvorby

Tyto cíle byly splněny následovně:


fenotyp rnf207b byl na Dániu pruhovaném pozorován v erytroidní i trombocytární linii,
což vypovídá o jeho roli v hematopoetické hierarchii výše (na úrovni progenitorů či
hematopoetických kmenových buněk), než jsme se původně domnívali (Obrázek 40)



s ohledem na nové hematopoetické modely a objevování neznámých krevních populací
je velmi těžké říci, kde přesně by mohl rnf207b působit



data z lidských hematopoetických buněk zatím pro evoluční srovnání dostupná nejsou,
tento gen byl již validován na kuřecím modelu, kde hraje roli v trombocytární linii
(Svoboda, 2015)
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Výhledy do budoucna:

Obrázek 40 – Modely působení rnf207b v hematopoéze
Šipky naznačují možné působení transkripčního faktoru rnf207b v rámci hematopoetické hierarchie.
Nahoře – dříve předpokládaná úroveň působení rnf207b v hematopoetické hierarchii. Dole – současná
představa působení rnf207b výše v hierarchii (na úrovni progenitorů či kmenových buněk). LT-HSC –
dlouhodobá hematopoetická kmenová buňka, ST-HSC – krátkodobá hematopoetická kmenová buňka,
CMP – společný myeloidní prekurzor, TEP – progenitor trombocytů a erytrocytů, CFU-T – unipotentní
kmenová buňka trombocytů, BFU-E – časná fáze vývoje červené krevní řady, CFU-E – unipotentní
kmenová buňka červené krevní řady (Svoboda and Bartunek, 2015, upraveno).
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