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Abstrakt 

Předpokladem sexuálního rozmnožování je u samců produkce haploidních spermií. 

Protein PRDM9 je histonová metyltransferáza lokalizující místa meiotické rekombinace 

řady savců. Myší samci kmene C57BL/6J (B6) deficientní pro Prdm9 (Prdm9-/-) jsou 

sterilní, zatímco Prdm9-/- samci kmene PWD/Ph (PWD) mají snížený počet spermií. 

Porovnání rozmístění trimetylovaného lysinu 36 histonu 3 (H3K36me3) v genomu 

Prdm9-/- samců těchto dvou kmenů přispěje ke zjištění role této epigenetické modifikace 

v meiotické rekombinaci a v rozdílné plodnosti Prdm9-/- samců. Druhá část práce se 

zabývá transgenními samci. Samčí potomci první generace křížení samice B6 a samce 

PWD (B6PF1) mají snížené parametry plodnosti kvůli nekompatibilitě Prdm9 alel. U 

B6PF1 hybridů nesoucích transgen CHORI-34-289M8 či RP24-346I22 jsou parametry 

plodnosti ještě nižší. Ze stanovení relativní míry transkripce tří genů z transgenu a její 

korelace s počtem spermií byl za kandidátní gen, podílející se na snížení fertilních 

parametrů transgenních B6PF1 hybridů, určen gen kódující proteazomální podjednotku 

Psmb1. Důvodem snížené plodnosti by tak mohly být defekty v sestavování proteazomu. 

Studium fitness transgenních živočichů je důležité nejen pro základní výzkum, ale i 

z hlediska možností jejich uplatnění mimo výzkumná pracoviště. 

 

Klíčová slova: myš domácí, plodnost, spermatogeneze, Prdm9, H3K36me3, 

hybridní sterilita, Psmb1, transgen 

  



 

 

Abstract 

The production of haploid sperm is a precondition for sexual reproduction of males. 

PRDM9 protein is a histone methyltransferase which localizes sites of meiotic 

recombination in many mammals. Mouse males of the C57BL/6J (B6) strain deficient for 

Prdm9 (Prdm9-/-) are sterile, while Prdm9-/- males of PWD/Ph (PWD) strain have 

reduced sperm count. The comparison of the distribution of trimethylation of histone 3 on 

lysine 36 (H3K36me3) in genome of Prdm9-/- males of these two strains will help to 

determine the role of this epigenetic modification on meiotic recombination and fertility 

of Prdm9-/- males. The second part of this thesis is focused on transgenic males. Male 

offspring from the first generation of B6 female and PWD male crosses (B6PF1) have 

reduced fertility parameters due to incompatibility of Prdm9 alleles. The fertility 

parameters of B6PF1 hybrids carrying CHORI-34-289M8 or RP24-346I22 transgene are 

even lower. The candidate gene, which participates in the reduction of fertility of the 

transgenic B6PF1 hybrids, was determined as the proteasome subunit encoding gene 

Psmb1, because its relative transcription level best correlates with sperm count. The 

reason of lowered fertility thus might be a defect in proteasome assembly. The 

investigation of the fitness of transgenic animals is important not only for basic but also 

for applied research. 

 

Key words: house mouse, fertility, spermatogenesis, Prdm9, H3K36me3, hybrid 

sterility, Psmb1, transgene 
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Seznam zkratek: 

B6    myší kmen C57BL/6J 

B6PF1   potomci první generace křížení samice B6 a samce PWD 

B6PF1-BAC 21 + 346 hybridní potomek první generace křížení samice B6 a samce 

PWD nesoucí transgen BAC 21 i BAC 346 

B6PF1-BAC 21 hybridní potomek první generace křížení samice B6 a samce 

PWD nesoucí transgen BAC 21 

B6PF1-BAC 346 hybridní potomek první generace křížení samice B6 a samce 

PWD nesoucí transgen BAC 346 

BAC 21 CHORI-34-289M8 

BAC 346 RP24-346I22 

C3H   myší kmen C3H/HeJ 

DSBs   dvouvláknové zlomy v DNA  

dsDNA   dvouvláknová DNA 

H3K36me3  trimetylovaný lysin 36 histonu 3 

H3K4me3   trimetylovaný lysin 4 histonu 3 

Hst1   gen hybridní sterility 1 

Hst1f   fertilní alela Hst1 

Hst1s   sterilní alela Hst1 

Hstx1   gen hybridní sterility 1 na chromozómu X 

Hstx2   gen hybridní sterility 2 na chromozómu X 

ChIP-seq   chromatinová imunoprecipitace s následným sekvenováním 

KRAB   Krüppel-přidružený box 

M. m.   Mus musculus 

miRNA   malá nekódující RNA  

NDR   oblasti DNA neasociované s nukleozómy 

PB6F1   potomci první generace křížení samice PWD a samce B6 

Prdm9B6    alela Prdm9 pocházející z kmene B6 

Prdm9PWD   alela Prdm9 pocházející z kmene PWD 

Prdm9Hu   humanizovaná alela Prdm9 

PWD   myší kmen PWD/Ph 

PWD-Prdm9-/-  jedinec myšího kmene PWD homozygotní pro nefunkční 

alelu Prdm9 

PWD-Prdm9+/-  jedinec myšího kmene PWD heterozygotní pro nefunkční 

alelu Prdm9 

PWD-Prdm9+/+  jedinec myšího kmene PWD homozygotní pro funkční alelu 

Prdm9 

RT-qPCR   kvantitativní PCR po reverzní transkripci 

siRNA   malá interferující RNA 



 

 

ssDNA   jednovláknová DNA 

SSXRD   SSX represivní doména 

XB6   chromozóm X pocházející z kmene B6 

XPWD    chromozóm X pocházející z kmene PWD 

ZF-doména  doména zinkových prstů 
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1 Úvod 

První kroky na poli genového inženýrství položili na počátku 80. let H. Boyer a S. N. 

Cohen, kdy úspěšně vnesli rekombinantní plazmid do Escherichia coli (Cohen et al, 

1973) a již o rok později vznikla první transgenní myš (Jaenisch a Mintz, 1974). 

Průlomem pro genetické modifikace organismů bylo v následujících letech vytvoření 

nukleáz asociovaných s doménou zinkových prstů (anglicky zinc finger nuclease), 

TALEN nukleáz a v nedávné době CRISPR-Cas9, kdy všechny tyto metody umožnili 

zjednodušit a zpřesnit genetické modifikování organismů (shrnuto v Chandrasegaran a 

Carroll 2016). Možnost geneticky modifikovat organismy s sebou přináší řadu 

zajímavých uplatnění. 

Genetických modifikací se často využívá při studiu funkce genů, a to nejčastěji 

vyřazením daného genu z funkce a analyzováním, jak se daná deficience projeví na 

fenotypu jedince. Tento přístup byl uplatněn i při studiu genu Prdm9, jehož produktem je 

histonová metyltransferáza specifická pro germinální buňky řady savců (například myši, 

skotu, primátů i člověka). Histonové modifikace dané proteinem PRDM9 (trimetylace 

lysinu 4 a 36 histonu 3, H3K4me3 a H3K36me3) jsou podle dosavadních zjištění důležité 

pro správný průběh meiotické rekombinace (Grey et al, 2017). Ačkoliv gen Prdm9 je již 

řadu let intenzivně studován, mechanismus, jakým ovlivňuje gametogenezi, není doposud 

ve všech směrech zcela objasněn. Deficience PRDM9 proteinu u myší kmene C57BL/6J, 

(zkráceně B6), který je poddruhového původu Mus musculus domesticus (M. m. 

domesticus), vede ke sterilitě těchto jedinců (Hayashi et al, 2005; Sun et al, 2015), ale 

například u psů či ptáků není přítomnost PRDM9 pro úspěšnou gametogenezi potřebná 

(Axelsson et al, 2012; Baker et al, 2017). Gen Prdm9 se navíc jako gen hybridní sterility 

podílí na neplodnosti (tedy neschopnosti produkovat potomky) samčích hybridů daných 

křížením samice poddruhu Mus musculus musculus (M. m. musculus) a samce poddruhu 

M. m. domesticus (Mihola et al. 2009). 

V naší laboratoři sledujeme vliv deficience PRDM9 na myší jedince kmene PWD/Ph 

(zkráceně PWD), který je poddruhového původu M. m. musculus a zjistili jsme, že u 

PWD samců překvapivě nedochází ke kompletní zástavě meiózy (Mihola et al, 2019). 

Otázkou, kterou řeším ve své diplomové práci je to, zda se liší rozmístění H3K36me3 

v genomu PRDM9 deficientních myší kmene PWD od kmene B6, který je jiného 
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poddruhového původu, a zda by tato histonová modifikace mohla mít vliv na rozdílnou 

plodnost těchto dvou myších kmenů v nepřítomnosti funkčního genu Prdm9. 

V somatických buňkách přítomnost H3K36me3 napomáhá k opravám dvouvláknových 

zlomů DNA mechanismem homologní rekombinace (Pfister et al, 2014). Je otázkou, zda 

by H3K36me3 mohla napomáhat správným opravám dvouvláknových zlomů DNA i při 

meiotické rekombinaci a zda by tato její funkce současně s vhodným rozmístěním této 

modifikace mohla přispívat k přítomnosti nízkého počtu spermií u samců kmene PWD 

deficientních pro PRDM9. Studium funkcí genu Prdm9 je důležité nejen z hlediska jeho 

vlivu na plodnost jedinců. Byla též odhalena souvislost mezi vzácnou alelou Prdm9 a 

akutní lymfoblastickou leukémií u dětí. Tato souvislost naznačuje možný vznik rizika 

akutní lymfoblastické leukémie již v rodičovských zárodečných buňkách, neboť k expresi 

Prdm9 dochází pouze v nich a nikoliv v buňkách somatických (Hussin et al, 2013). 

 Kromě nezanedbatelného významu genetických modifikací pro základní vědecký 

výzkum nachází své uplatnění například i v oblasti farmaceutického průmyslu, kde 

geneticky modifikované živočichy je možné využít k produkci terapeutických látek (Yu 

et al, 2013; Zeng et al, 2017). Další zajímavou možností využití genetických modifikací 

by byla například modifikace komárů přenášejících řadu lidských onemocnění jako je 

například malárie či žlutá zimnice za účelem snížení jejich schopnosti šířit patogeny 

(Catteruccia et al, 2003; Irvin et al, 2004; Isaacs et al, 2012). Vytvořit takto modifikované 

komáry se již podařilo, dalším důležitým krokem je zajištění, aby takto modifikovaný 

jedinec obstál ve volné přírodě mezi netransformovanými jedinci a úspěšně se zde šířil. 

Proto je nyní nutné odpovědět na následující otázky. Mají genetické modifikace vedlejší 

vliv na fitness jedince a jeho plodnost? Jak je daný mutant schopný obstát v populaci 

nemodifikovaných jedinců a byl by schopný mezi ně genetickou modifikaci šířit a 

případně i zcela nahradit stávající netransformovanou populaci (Marrelli et al, 2006)? 

Aby mohlo dojít k nahrazení, musel by modifikovaný jedinec být oproti přirozeně se 

vyskytujícím jedincům zvýhodněn, například na zmíněném fitness. 

Odpovědi na všechny výše uvedené otázky a zároveň obecně na otázku možnosti 

využití geneticky modifikovaných organismů v boji proti šíření lidských onemocnění 

mapuje řada výzkumů (shrnuto v Carballar-Lejarazú a James 2017). V naší laboratoři se 

přes výzkum mapující gen hybridní sterility u myši domácí (Mihola et al, 2009) dostali ke 

studiu vlivu přítomnosti dlouhého transgenu na plodnost mezi(pod)druhových hybridů. 

Plodnost mezidruhových hybridů je zkoumána například i u komárů přenášejících malárii 
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(Liang a Sharakhov, 2019). Poznání mechanismu, jakým transgen ovlivňuje plodnost 

transgenních hybridů, by mohlo být přínosné při zvažování využití geneticky 

modifikovaných organismů. V naší laboratoři jsme se proto zaměřili na studium plodnosti 

hybridních jedinců narozených z křížení samice poddruhu M. m. domesticus se samcem 

poddruhu M. m. musculus a nesoucích transgen CHORI-34-289M8 (BAC 21) či RP24-

346I22 (BAC 346). Já jsem se ve své diplomové práci zaměřila na popsání fenotypu 

těchto jedinců a poté konkrétně na studium možné role deregulace exprese genů 

nacházejících se na transgenu na plodnost těchto jedinců. 
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2 Cíle práce 

Diplomová práce se skládá ze dvou podprojektů, jejichž společným jmenovatelem je 

studium spermatogeneze myší s omezenou plodností, na které se podílí gen Prdm9. 

V rámci prvního podprojektu se zaměřuji na studium genu Prdm9 u myší kmene 

PWD, poddruhu M. m. musculus, kdy deficience Prdm9 u tohoto kmene vede pouze 

k částečné zástavě meiózy na rozdíl od myšího kmene B6, poddruhu M. m. domesticus, 

kde deficience genu Prdm9 vede ke kompletní zástavě meiózy a sterilitě těchto jedinců. 

1. Hlavním cílem bylo detekovat přítomnost H3K36me3 v místech hotspotů 

rekombinace u Prdm9 deficientních a kontrolních myší kmene PWD (získaná 

data budou následně porovnána s rozmístěním H3K36me3 u Prdm9 deficientních 

a kontrolních myší kmene B6). 

Dílčí cíle: 

1.1 Genotypizace myších samců nesoucích mutaci genu Prdm9 na genetickém 

pozadí 

kmene PWD 

1.2 Detekce pozic H3K36me3 u Prdm9-deficientních a kontrolních myší kmene 

PWD pomocí chromatinové imunoprecipitace 

Druhý podprojekt je zaměřen na studium hybridů vzniklých křížením samice myšího 

poddruhu M. m. domesticus se samcem myšího poddruhu M. m. musculus, kteří nesou 

transgen obsahující část chromozómu 17, na které se nacházejí geny Psmb1, Tbp a Pdcd2 

a nekompletní gen Prdm9. 

2. Hlavním cílem bylo ověřit vliv genů nacházejících se na transgenu na plodnost 

hybridních samců. 

Dílčí cíle: 

2.1 Genotypizace a fenotypizace myších hybridů 

2.2 Kvantifikace exprese genů nacházejících se na transgenu 
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3 Přehled literatury 

3.1 Spermatogeneze 

Podstatou rozmnožování a předání genetické informace z rodičů na potomstvo je u 

sexuálně se rozmnožujících organismů splynutí dvou haploidních pohlavních buněk – 

gamet. Gameta nesoucí genetickou informaci matky, oocyt, vzniká v pohlavním traktu 

ženy procesem oogeneze. Spermie, gameta obsahující genetickou informaci od otce, 

vzniká vysoce komplexním procesem spermatogeneze probíhajícím v semenotvorných 

kanálcích varlat. V naší laboratoři využíváme jako modelového organismu pro studium 

spermatogeneze myš domácí, u níž je spermatogeneze zahájena šestý den po narození. 

Proces vzniku haploidních samčích gamet začíná podél bazální membrány 

semenotvorného kanálku, kde se nacházejí spermatogonie neboli diploidní zárodečné 

pohlavní buňky. Spermatogonie se opakovaně mitoticky dělí, část spermatogonií 

nazývaných spermatogonie typu A tvoří populaci nediferencovaných zárodečných buněk, 

spermatogonie typu B pokračují procesem spermatogeneze. Díky opakovanému 

mitotickému dělení spermatogonií v průběhu života dochází takřka nepřetržitě procesem 

spermatogeneze ke vzniku velkého množství spermií (Hacker-Klom, 1995; a shrnuto v 

Borg et al, 2010; Hess and de Franca, 2008). 

Jednotlivá stadia pohlavních buněk se během procesu spermatogeneze posouvají 

směrem od bazální membrány semenotvorného kanálku do jeho středu (Obr. 1). Primární 

spermatocyty, které se nacházejí blíže do středu semenotvorného kanálku, vstupují do 

prvního meiotického dělení, na jehož konci se z nich stávají spermatocyty sekundární. Ty 

vstupují do druhého meiotického dělení a přeměňují se na kulaté spermatidy. Na 

spermatogenezi navazuje proces nazývaný spermiogeneze, při kterém dochází k velkým 

morfologickým změnám, díky nimž se kulaté spermatidy mění na elongované spermatidy, 

ze kterých následně vznikají spermie. Spermie se poté uvolňují z lumen semenotvorného 

kanálku a putují do nadvarlete, kde dochází ke zrání spermií a získání schopnosti pohybu. 

Výhodou myšího modelu pro studium spermatogeneze a plodnosti je u 

prepubertálních jedinců přesné definování stadia, ve kterém se daný den spermatogeneze 

nachází. Například pachytenní spermatocyty se u myši objevují prvně 14. den po 

narození, sekundární spermatocyty 18. den po narození (shrnuto v Borg et al, 2010). 
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Obr. 1: Průběh spermatogeneze v semenotvorném kanálku varlat. V levé části je mikroskopický 

snímek histologického řezu části semenotvorného kanálku, v pravé části je jeho schematický nákres. 

Pohlavní buňky se během spermatogeneze posouvají směrem od bazální membrány až do lumen 

semenotvorného kanálku. Podél membrány se nacházejí spermatogonie, blíže do středu jsou spermatocyty, 

poté kulaté spermatidy a podél lumen semenotvorného kanálků elongované spermatidy (převzato a 

upraveno z Borg et al, 2010). 

3.1.1 Meióza 

Meiotické dělení je nezbytnou součástí spermatogeneze. Skládá se ze dvou na sebe 

navazujících dělení, která následují za jedinou replikací a dochází zde tudíž k redukci 

genetické informace na polovinu. Při prvním meiotickém dělení dochází k párování 

homologních chromozómů, meiotické rekombinaci a rozchodu celých homologů 

k opačným pólům buňky. Díky volnému rozchodu homologních mateřských a otcovských 

chromozómů do dceřiných buněk a homologní rekombinaci, při které dochází k výměně 

části genetické informace mezi homology, vzniká v dceřiných buňkách zcela nová 

unikátní kombinace alel. Díky tomu dochází ke zvýšení genetické diverzity, což je 

podstatným předpokladem pro evoluci. V rámci druhého meiotického dělení se 

k opačným pólům buňky rozcházejí sesterské chromatidy a toto dělení probíhá téměř 

shodně jako dělení mitotické.  

Dvě meiotická dělení (meióza I a meióza II) jsou oddělena krátkým obdobím, ve 

kterém dochází k cytokinezi. Meióza I je tvořena čtyřmi fázemi: profáze I, metafáze I, 

anafáze I a telofáze I. V profázi I dochází mimo jiné k expresi námi studovaného genu 
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Prdm9 (Hayashi et al, 2005), a proto tuto fázi popíši podrobněji. Jelikož v profázi I 

dochází k mnoha komplexním krokům, rozděluje se tato fáze do pěti podfází: leptotene, 

zygotene, pachytene, diplotene a diakineze. V leptotene se chromatin začíná kondenzovat 

a vznikají zde programované dvouvláknové zlomy, které jsou nezbytné pro vyhledání 

homologních chromozómů. V navazující fázi, zygotene, začínají homologní chromozómy 

tvořit páry a začíná se mezi nimi formovat proteinová struktura zvaná synaptonemální 

komplex, která drží homologní chromozómy u sebe. Synaptonemální komplex je tvořen 

dvěma axiálními elementy (jejich hlavní součástí je protein SYCP3) a centrálním 

elementem (na jeho tvorbě se účastní protein SYCP1). Následuje nejdelší fáze z profáze I, 

kterou je pachytene a u myši trvá přibližně 5-7 dní. Synaptonemální komplex je dokončen 

po celé délce homologů. Homology v synapsi se nazývají bivalenty. Mezi homology 

dochází k homologní rekombinaci, která může vyústit v crossover či non-crossover 

(podrobněji v následující podkapitole). Mezi bivalenty dochází poté k rozpadu 

synaptonemálního komplexu a zůstávají spojeny pouze v místech chiazmat (fyzická 

propojení homologů v místech, kde došlo ke crossoveru), této fázi říkáme diplotene. 

Poslední fází je diakineze, která profázi I ukončuje a kondenzované bivalenty vstupují do 

metafáze I (shrnuto v Cohen et al, 2006). 

Správný průběh meiózy je esenciální pro vývoj funkčních gamet a chyby v něm 

mohou vést k neplodnosti či  řadě geneticky podmíněných onemocnění, například 

Downův, Edwardsův či Patauův syndrom (trizomie chromozómu 21, 18 či 13 vznikající 

tzv. nondisjunkcí - chybným rozchodem chromozómů při meióze) (Ishikiriyama a 

Niikawa, 1984; Kupke a Müller, 1989; Warren et al, 1987). Neplodnost může být dána 

např. nedokončením procesu spermatogeneze u pacientů s chromozomálními přestavbami 

(Kim et al, 2011; Sciurano et al, 2012) nebo mutací v některém z genů podílejícím se na 

meiotickém dělení. Mezi specifické proteiny uplatňující se v meióze patří i rekombinázy 

RAD51 a DMC1 vyhledávající homologní sekvence při rekombinaci. Bylo potvrzeno, že 

missense mutace (která má za následek zařazení odlišné aminokyseliny do 

polypeptidového řetězce) v DMC1 či XRCC2, což je paralog RAD51, vedou k zástavě 

meiózy a tudíž neobstrukční azoospermii (nepřítomnosti spermií v ejakulátu z důvodu 

nedokončené spermatogeneze) u mužů (He et al, 2018; Yang et al, 2018). Sterilita byla 

pozorována i na myším modelu, kde u myší s delecí v DNA vazebné doméně DMC1 

docházelo k zástavě spermatogeneze ve stádiu zygotene (Pittman et al, 1998). U myších 

jedinců se sníženou expresí RAD51 pomocí siRNA (malá interferující RNA) byl též 
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pozorován snížený počet spermatocytů ve fázi zygotene a pozdějších fází profáze I (Dai 

et al, 2017). V nedávné době bylo také poukázáno na abnormální expresi velkého počtu 

miRNA (anglicky micro RNA) ve varlatech pacientů s neobstrukční azoospermií (některé 

z těchto miRNA jsou nezbytné pro úspěšnou savčí spermatogenezi) (Yao et al, 2017).  

3.1.2 Homologní rekombinace 

Pro správnou segregaci chromozómů během meiózy je kromě zformovaného 

synaptonemálního komplexu nutná přítomnost minimálně jednoho crossoveru na pár 

homologních chromozómů (Farré et al, 2013; Sun et al, 2005). Crossover je jedna 

z možností vyústění opravy zlomu v DNA při homologní rekombinaci. Dochází při ní 

k reciproké výměně DNA mezi homologními chromozómy. Homologní rekombinace 

může vyústit i v non-crossover, kdy dochází pouze k jednosměrnému přenosu genetické 

informace a tato forma opravy je mnohonásobně častější (shrnuto v Baudat et al, 2013). 

Při vzniku crossoveru i non-crossoveru často dochází ke genové konverzi, nereciprokému 

přenosu genetické informace z nepřerušené chromatidy na chromatidu, kde došlo 

ke dvouvláknovému zlomu. U myši může být oblast genové konverze u crossoveru 

dlouhá okolo 500 bp zatímco u non-crossoveru méně než 100 bp (Cole et al, 2014). 

Přítomnost alespoň jednoho crossoveru na chromozomální pár je důležitá, neboť v jeho 

místě vzniká v diplotene chiazma a toto fyzické propojení homologů podporuje správnou 

segregaci chromozómů a napomáhá předcházet vzniku aneuploidií. Menší chromozómy 

mají větší frekvenci rekombinačních událostí, aby se zvýšila pravděpodobnost, že alespoň 

jedna z nich vyústí v crossover (Farré et al, 2013; Lange et al, 2016). 

Předpokladem pro vznik crossoveru je fyzické přiblížení homologních chromozómů. 

Vyhledání homologních chromozómů začíná vznikem programovaných dvouvláknových 

zlomů (anglicky double strand breaks, DSBs), které jsou generovány topoizomerázou 

SPO11 během leptotene, a to jak u kvasinky Saccharomyces cerevisiae, myši domácí tak 

i člověka  (Baudat et al, 2000; Keeney et al, 1997; Romanienko a Camerini-Otero, 2000). 

U kvasinek, vyšších rostlin, savců a ptáků nejsou místa meiotické rekombinace (a tedy i 

vzniku programovaných DSBs) rozmístěna v genomu náhodně (Pan et al, 2011; 

Smagulova et al, 2011), ale většina je sdružena v tzv. rekombinačních hotspotech, což 

jsou většinou 1-2 kb dlouhé úseky DNA oddělené delšími úseky, v nichž k rekombinaci 

dochází mnohem méně často (Lange et al, 2016; a shrnuto v Paigen a Petkov 2010). 
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Aby SPO11 mohl generovat na vlákně DNA dvouvláknové zlomy, potřebuje k tomu 

dobře přístupný chromatin. U kvasinek dochází ke vzniku DSBs téměř exkluzivně 

v úsecích promotorů, kde se nachází DNA, která není asociována s nukleozómy (anglicky 

nucleosome-depleted region, NDR). Ale pouhá přítomnost NDR není pro iniciaci vzniku 

DSBs dostatečná, neboť oblasti NDR mimo promotory, například v 3´ koncích genů, 

nejsou silnými hotspoty rekombinace. To naznačuje, že pro lokalizaci DSBs do oblasti 

promotorů jsou u kvasinky nezbytné další faktory (Pan et al, 2011). U řady savců, z nichž 

nejintenzivněji jsou studovány myš a člověk, vznikají DSBs preferenčně v oblastech 

definovaných proteinem PRDM9, který pomocí své DNA vazebné domény rozeznává 

DNA motivy (Baudat et al, 2010; Smagulova et al, 2011). Protein PRDM9 a jeho funkce 

bude podrobně rozebrána v následujících kapitolách. Po vzniku DSBs se proteiny SPO11 

uvolňují z vlákna DNA společně s krátkými úseky oligonukleotidů. Pomocí 

exonukleázové aktivity ve směru 5´ → 3´ proteinu exonukleázy 1 dochází ke vzniku 3´ 

přesahujících jednovláknových konců DNA (ssDNA). Na tyto jednovláknové úseky se 

následně váží rekombinázy RAD51 a DMC1 a dochází k “invazi“ ssDNA do homologní 

sekvence, podle níž je zlom v DNA následně opraven. Právě v místech oprav DNA se ve 

stadiu zygotene začíná formovat synaptonemální komplex. K dokončení opravy DSBs 

jako crossover či non-crossover dochází v průběhu pachytene (shrnuto v Baudat et al, 

2013). 

3.2 Význam genu Prdm9 pro meiózu 

Gen Prdm9 (PR/SET domain containing protein 9) kóduje protein specifický pro 

germinální buňky, který je exprimován ve spermatocytech a oocytech výhradně během 

meiotické profáze I. V jádře spermatocytů je ho možné detekovat pouze ve fázi 

preleptotene, leptotene a časné až střední zygotene. Právě toto poměrně krátké období, 

trvající u myši přibližně dva dny, odpovídá době iniciace DSBs, a právě v těchto krocích 

meiózy hraje protein PRDM9 významnou roli (Sun et al, 2015). 

PRDM9 je histonová metyltransferáza schopná přenášet metylovou skupinu z S-

adenosylmethioninu na lysiny histonu 3 a poprvé byla popsaná v roce 2005, tehdy 

nazvána Meisetz (Hayashi et al, 2005). Obě pohlaví myší laboratorního kmene B6 

postrádajících PRDM9 (Prdm9-/-) jsou sterilní v důsledku zástavy gametogeneze 

v průběhu pachytene (Hayashi et al, 2005). V roce 2010 bylo třemi nezávislými 
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výzkumnými skupinami zjištěno, že protein PRDM9 určuje hotspoty meiotické 

rekombinace (Baudat et al, 2010; Myers et al, 2010; Parvanov et al, 2010). 

Protein PRDM9 je tvořen několika doménami: KRAB doménou (anglicky Krüppel-

associated box) účastnící se na interakcích s dalšími proteiny, SSXRD doménou 

(anglicky SSX repression domain), PR/SET doménou mající metyltransferázovou aktivitu 

a doménou zinkových prstů (anglicky zinc finger domain, ZF-doména) zodpovědnou za 

specifickou vazbu k DNA (Obr. 2). Všechny tyto domény jsou nezbytné pro úspěšný 

průběh gametogeneze, neboť jedinci nesoucí alely Prdm9 s různými mutacemi v některé 

z těchto domén vykazovali všichni podobný fenotyp se zástavou spermatogeneze 

v profázi I (Diagouraga et al, 2018; Sun et al, 2015; Thibault-Sennett et al, 2018). 

Přítomnost PR/SET a KRAB domény naznačovala, že PRDM9 by mohl mimo jiné 

fungovat jako transkripční faktor či represor, neboť tyto domény se vyskytují i u proteinů 

regulujících genovou expresi (Hayashi et al. 2005; Mihola et al. 2009). Tato teorie byla 

vyvrácena až v nedávné době, kdy bylo pomocí RNA sekvenování prokázáno, že in vivo 

není u Prdm9-/- myší změněna hladina transkripce genů kódujících proteiny ani miRNA 

(Thibault-Sennett et al, 2018). 

 

Obr. 2: Struktura PRDM9. Na obrázku je alela PRDM9 vyskytující se u myší kmene B6. Tvarem 

jsou odlišeny jednotlivé funkční domény tohoto proteinu, zleva. KRAB doména, NLS/SSXRD doména, 

PR/SET doména, a doména zinkových prstů (převzato a upraveno podle Paigen a Petkov 2018). 

Gen Prdm9 je nejintenzivněji studován u myši a člověka, a proto poznatky shrnuté 

v následujících podkapitolách budou čerpat z výzkumů prováděných na těchto dvou 

modelech. Funkční PRDM9 se podílí na lokalizaci míst meiotické rekombinace také u 

dalších savců, například šimpanzů a goril (Stevison et al, 2016) či skotu (Zhou et al, 

2018). U psů byla zmapována mutace Prdm9 v exonu 7 vedoucí k úplné ztrátě funkce 

tohoto genu a PRDM9 se tak u psů na určení míst rekombinace vůbec nepodílí (Axelsson 

et al, 2012). U celé řady dalších organismů nacházíme ortology genu Prdm9, kteří zde 

však neplní stejnou funkci v meiotické rekombinaci či se u nich Prdm9 nevyskytuje 

vůbec. Patří mezi ně například obojživelníci, ptáci, krokodýli, Drosophila melanogaster a 
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Caenorhabditis elegans. U Drosophila melanogaster a Caenorhabditis elegans se místa 

rekombinace dokonce vůbec nesdružují do hotspotů, ale vyskytují se víceméně 

rovnoměrně po genomu (Baker et al, 2017; Ponting, 2011). 

3.2.1 PRDM9 určuje místa vzniku DSBs v genomu 

Jednou ze základních funkcí PRDM9, konkrétně její PR/SET domény je schopnost 

trimetylovat lysin 4 histonu 3 (H3K4me3) a lysin 36 histonu 3 (H3K36me3), což bylo 

potvrzeno při experimentech in vivo (Diagouraga et al, 2018). PRDM9 je schopen 

umisťovat obě tyto epigenetické značky na stejný nukleozóm a k současnému výskytu 

H3K4me3 a H3K36me3 na jednom nukleozómu dochází právě pouze v oblastech 

rekombinačních hotspotů (Grey et al, 2017; Powers et al, 2016). Tyto metylační značky 

jsou do oblastí hotspotů umisťovány pouze v době formování meiotických DSBs (Grey et 

al, 2011). Místa rekombinačních hotspotů v myším a lidském genomu byla detekována 

pomocí chromatinové imunoprecipitace s následným sekvenováním získaných úseků 

DNA (ChIP-seq) s využitím protilátky proti proteinu DMC1 (Grey et al, 2017; Pratto et 

al, 2014; Smagulova et al, 2011) a sekvenováním oligonukleotidů uvolněných společně 

se SPO11 z místa vzniku DSBs (Lange et al, 2016). Porovnání dat z DMC1 ChIP-seq, 

PRDM9 ChIP-seq, H3K4me3 ChIP-seq a H3K36me3 ChIP-seq provedla se svými kolegy 

C. Grey. Potvrdili výskyt H3K4me3 a DSBs v přibližně 73 % míst, kam se vázal protein 

PRDM9 a tato místa byla také obohacena o H3K36me3 (u zbylých PRDM9 vazebných 

míst nebyl detekován signál značící výskyt DSBs, ani H3K36me3) (Grey et al, 2017). 

PRDM9 určuje místa téměř všech hotspotů v myším genomu, s výjimkou 

pseudoautozomální oblasti (krátkého homologického úseku mezi chromozómy X a Y). 

Místa výskytu DSBs v pseudoautozomální oblasti jsou stejná u Prdm9+/+ i Prdm9-/- 

jedinců a zároveň také u jedinců nesoucích různé alely Prdm9, což naznačuje na Prdm9 

nezávislou cestu iniciace meiotické rekombinace v této oblasti (Brick et al, 2012). U 

Prdm9-/- myší dochází k přesunu DSBs do oblastí genomu obohacených o H3K4me3 

způsobem nezávislým na PRDM9, ve většině případů se jedná o oblasti promotorů (Brick 

et al, 2012; Guenther et al, 2007). PRDM9 tak není nezbytný pro iniciaci meiotické 

rekombinace, ale právě v navádění rekombinačních událostí mimo oblasti promotorů 

(Brick et al, 2012). Prdm9-/- myši laboratorních kmenů původu M. m. domesticus jsou 

sterilní (Flachs et al, 2012; Hayashi et al, 2005; Sun et al, 2015), neboť DSBs vzniklé 

v oblastech promotorů nejsou správně opraveny, řada homologních chromozómů není 
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kompletně v synapsi a dochází k zástavě meiózy v profázi prvního meiotického dělení 

(Obr. 3). Navádění meiotické rekombinace mimo oblasti promotorů je pravděpodobně 

jedním z předpokladů pro úspěšný průběh meiotického dělení u těchto myší. Diagouraga 

a kolegové zároveň prokázali nezbytnost metyltransferázové aktivity PRDM9 pro to, aby 

homology byly v synapsi po celé své délce (Diagouraga et al, 2018). Otázkou je, zda 

protein PRDM9 má i nějakou další roli v opravách DSBs během profáze I. Oproti 

H3K4me3 uplatňující se v lokalizaci míst meiotické rekombinace, H3K36me3 hraje 

pravděpodobně roli spíše v opravách DSBs. Tato epigenetická značka se totiž u Prdm9-/- 

jedinců nachází v tělech genů (Bannister et al, 2005; Guenther et al, 2007), nikoliv 

v promotorech, kam jsou u Prdm9-/- jedinců přesunuty DSBs (Obr. 3). Trimetylace 

H3K36 v tělech genů je dána mechanismem nezávislým na PRDM9, stejně tak jako 

trimetylace H3K4 v promotorech (Edmunds et al, 2008; Guenther et al, 2007). Možnou 

roli v opravách DSBs naznačuje také fakt, že H3K36me3 se v somatických buňkách 

uplatňuje v opravách dvouvláknových zlomů pomocí homologní rekombinace. Tato 

epigenetická značka je zde umisťována histonovou metyltransferázou SETD2. 

H3K36me3 je dále rozeznávána proteinem LEDGF, který do této oblasti navádí 

endonukleázu schopnou vytvořit v místě zlomu 3´ přesahující konce, na které se může 

vázat rekombináza RAD51 vyhledávající homologní sekvenci, podle které je následně 

zlom DNA opraven (Carvalho et al, 2014; Pfister et al, 2014). 
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Obr. 3: Lokalizace DSBs iniciujících homologní rekombinaci u B6 a B6-Prdm9-/- myší a role 

PRDM9 v tomto procesu. V levé části obrázku je znázorněn způsob lokalizace DSBs iniciujících 

homologní rekombinaci u B6 myší majících funkční PRDM9 protein. PRDM9 se pomocí své domény 

zinkových prstů váže na PRDM9 vazebné místo a trimetyluje okolní H3K4 a H3K36. V oblastech se 

současným výskytem obou těchto epigenetických značek dochází ke vzniku DSBs. Tyto DSBs jsou 

v průběhu profáze úspěšně opraveny, což vede k nenarušenému průběhu meiotického dělení a plodnosti 

daných jedinců. V pravé části obrázku je znázorněna situace, k níž dochází u B6 myší nemajících ani jednu 

funkční kopii PRDM9. DSBs jsou zde lokalizovány do oblastí obohacených o H3K4me3 mechanismem 

nezávislým na PRDM9, což jsou často oblasti promotorů. Tyto DSBs nejsou správně opraveny, což vede 

k zástavě meiózy v průběhu profáze. B6-Prdm9-/- samci jsou sterilní (převzato a upraveno podle Brick et al, 

2012). 

U lidí byl v nedávně době popsán případ ženy mající v obou alelách Prdm9 genu 

mutaci vedoucí ke ztrátě funkce (v proteinu chybí vazebná doména zinkových prstů), tato 

žena i přesto zplodila potomky (Narasimhan et al, 2016). Pomocí sekvenování bylo 

zjištěno, že místa meiotické rekombinace jsou v jejích gametách přesunuta do oblastí 

mimo hotspoty určované proteinem PRDM9, nejedná se ovšem patrně o oblasti 

promotorů, kam se přesunují DSBs u Prdm9-/- myší (Brick et al, 2012) ani do oblastí 

bohatých na GC páry, jak je tomu u psů (Axelsson et al, 2012). Tyto poznatky naznačují, 

že mechanismy určování míst meiotické rekombinace u lidí se pravděpodobně liší od 
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dosud popsaných modelů u myši a psa a role PRDM9 v jejich lokalizaci musí být u lidí 

ještě podrobněji analyzována. 

3.2.2 DNA vazebná specifita proteinu PRDM9 

PRDM9 určuje místa rekombinace pomocí své DNA vazebné domény zinkových 

prstů. Modifikací zinkových prstů dochází ke změně rozmístění H3K4me3 a s tím i 

rekombinačních hotspotů (Grey et al, 2011). PRDM9 rozeznává a váže se na specifickou 

sekvenci v centru hotspotu a tvoří zde aktivně oblast NDR umožňující snadnější přístup 

proteinů k DNA (např. proteinu SPO11). Okolní nukleozómy jsou epigeneticky 

modifikovány (H3K4me3 a H3K36me3) (Baker et al, 2014; Grey et al, 2011, 2017; 

Powers et al, 2016) a v oblasti centra hotspotu následně dochází ke vzniku DSBs 

vedoucích k meiotické rekombinaci (Obr. 3). 

Zatímco PR/SET doména je vysoce konzervovaná, ZF-doména je vysoce variabilní, a 

to jak v rámci jednoho druhu, tak i mezidruhově. U lidí rozlišujeme tři hlavní alely 

PRDM9 (A, B a C) lišící se právě ZF-doménou a určující tak odlišná místa vzniku DSBs. 

V lidské populaci je nejčastější alela A (Pratto et al, 2014). U laboratorních myší mezi 

nejrozšířenější alely patří: Cst, Msc, Dom2, Dom3 a Dom4 (shrnuto v Paigen a Petkov 

2018). Za rozpoznání specifické sekvence DNA jsou zodpovědné hlavně aminokyseliny 

v pozici -1, 3 a 6 jednotlivých zinkových prstů. Právě aminokyseliny v těchto pozicích 

jsou vysoce variabilní mezi různými alelami PRDM9 a ty se zároveň liší také počtem 

zinkových prstů tvořících vazebnou doménu (Baudat et al, 2010; Berg et al, 2010; Kono 

et al, 2014; Parvanov et al, 2010). Ačkoliv ZF-doména se specificky váže k rozeznávané 

sekvenci DNA, není každé PRDM9 vazebné místo aktivně využíváno jako hotspot 

rekombinace. Walker a jeho kolegové detekovali v myším genomu 31 770 vazebných 

míst pro alelu Dom2 proteinu PRDM9, z nichž je ale pouze okolo 48 % využíváno jako 

hotspoty rekombinace. Zda bude vazebné místo využito jako hotspot ovlivňuje okolní 

chromatin a jeho předchozí modifikace. V oblastech aktivně transkribovaných genů 

dochází ke zvýšení pravděpodobnosti využití místa jako hotspotu, zatímco přítomnost 

trimetylovaného či dimetylovaného lysinu 9 histonu 3 (H3K9) tuto pravděpodobnost 

snižuje (Walker et al, 2015). Častý překryv hotspotů s oblastmi genů prokázala i 

Smagulova a její kolegové (Smagulova et al, 2011). Jedním z dalších důkazů, že každé 

PRDM9 vazebné místo není v průběhu meiózy využito, je zjištění, že u M. m. domesticus 

pouze okolo 4 700 hotspotů je modifikováno pomocí PRDM9 proteinu během meiózy 
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(Baker et al, 2014) a pouze okolo 200 – 300 z těchto míst je využito pro iniciaci DSBs 

z nichž pouze okolo 23 zlomů vyústí v crossover (Cole et al, 2012). Jedna ZF-doména je 

schopná rozeznávat různé sekvenční motivy lišící se jak variací v nukleotidech 

rozeznávaných jednotlivými zinkovými prsty, tak i počtem rozeznávaných nukleotidů. 

Například pro lidskou alelu B bylo identifikováno 7 nejčastějších vazebných motivů a její 

šestý zinkový prst je schopen rozeznat od 0 do 4 nukleotidů (Altemose et al, 2017). 

Pokud se u myši nacházejí dvě odlišné alely Prdm9 lišící se svou vazebnou specifitou, 

trimetylují tyto dvě alely H3K4 na odlišných místech v genomu nezávisle na sobě 

(Diagouraga et al, 2018). 

Myers a kolegové odhalili sekvenci 13ti nukleodidů asociovanou s hotspoty 

meiotické rekombinace, která je rozeznávána lidskou alelou PRDM9 (Myers et al, 2008). 

Tato sekvence pokrývá asi 40 % aktivních hotspotů a překvapivě se neuplatňuje 

v určování hotspotů rekombinace u šimpanzů, jelikož se ukázalo, že šimpanzí PRDM9 se 

váže na zcela jiný DNA motiv (Myers et al, 2010). Velká odlišnost DNA vazebných 

vlastností PRDM9 mezi takto blízce příbuznými druhy poukazuje na velkou rychlost 

evoluce ZF-domény PRDM9. 

3.2.2.1 Eroze hotspotů rekombinace 

Doména zinkových prstů PRDM9 je schopná rozeznat různé sekvence DNA s různou 

vazebnou afinitou (Striedner et al, 2017) a změny v ZF-doméně mohou aktivovat či 

inaktivovat danou oblast jako hotspot rekombinace (Berg et al, 2010). V rámci druhu se 

afinita ZF-domény ke svému vazebnému místu mění kvůli soustavnému vystavení této 

oblasti DSBs. 

Ke změně sekvence PRDM9 vazebného místa dochází v důsledku genové konverze 

doprovázející opravy DSBs ať už jako crossover, či častěji jako non-crossover. Tento 

proces se nazývá eroze hotspotů a byl popsán jak u myší tak lidí (Baker et al, 2015; 

Myers et al, 2010; Striedner et al, 2017). V rámci jednoho druhu tak dochází k akumulaci 

mutací v DNA sekvencích hotspotů rekombinace, a tak vzniklá mutace v ZF-doméně 

PRDM9 vedoucí ke změně vazebné specifity je evolučně preferována a předávána na 

potomky, což je také jedním z vysvětlení rychlé evoluce Prdm9 (Baker et al, 2015; 

Davies et al, 2016). Důsledkem evoluce hotspotů také je, že u mezi(pod)druhového 

křížení může být afinita PRDM9 ZF-domény k DNA sekvenci hotspotu z jednoho 

(pod)druhu vyšší než z druhého a dochází tak ke vzniku takzvaných asymetrických 
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hotspotů, které jsou v konečném důsledku příčinou snížené fertility mezi(pod)druhových 

hybridů (Davies et al, 2016, viz níže). 

3.2.3 Interakce PRDM9 s dalšími proteiny 

Bylo prokázáno, že KRAB doména PRDM9 je nezbytná pro správnou aktivitu tohoto 

proteinu in vivo a tedy pro úspěšný průběh oogeneze a spermatogeneze. U myších jedinců 

s mutací v KRAB doméně proteinu PRDM9 totiž dochází k zástavě spermatogeneze ve 

stadiu profáze I a absenci rostoucích primárních a primordiálních folikulů v ovariích 

(Imai et al, 2017; Thibault-Sennett et al, 2018). PRDM9 protein bez KRAB domény není 

schopný účinně trimetylovat H3K4 in vivo (Thibault-Sennett et al, 2018). KRAB doména 

slouží k interakci s dalšími proteiny, což naznačuje roli této domény v procesu meiotické 

rekombinace (Imai et al, 2017; Parvanov et al, 2017).  

KRAB doména proteinu PRDM9 interaguje s proteiny CXXC1 (CXXC domain-

containing 1), EWSR1 (Ewing sarcoma RNA binding protein 1), EHMT2 (euchromatic 

histone methyltransferase 2), CDYL (chromodomain-containing Y chromosome-like) in 

vitro a interakce s proteiny EWSR1, EHMT2 a CDYL byla prokázána také in vivo 

v myších spermatocytech. In vivo dochází k proteinové interakci pouze pokud je PRDM9 

ve vazbě s DNA pomocí své domény zinkových prstů. Proteiny CDYL a EHMT2 se ve 

spermatocytech vyskytují pouze během preleptotene a leptotene a mohou mít tedy roli 

v počátcích iniciace DSBs. EWSR1 byl v buňkách detekován od leptotene až po 

pachytene, a tak se komplex PRDM9-EWSR1 na meiotické rekombinaci může podílet 

v průběhu leptotene a zygotene. KRAB doména proteinu PRDM9 navázaného na DNA 

v oblasti hotspotu rekombinace interaguje s proteiny EWSR1 a CXXC1. Protein EWSR1 

dále asociuje s proteinem specifickým pro meiózu REC8, konkrétně s jeho 

fosforylovanou formou, díky čemuž dochází k přesunu hotspotu rekombinace 

k chromozomální ose, kde se nacházejí proteiny nezbytné pro tvorbu dvouvláknových 

zlomů (Parvanov et al, 2017; Tian et al, 2018a). Myší jedinci neexprimující Ewsr1 

v pohlavních buňkách jsou sterilní a v nepřítomnosti EWSR1 dochází ke snížení hladiny 

PRDM9-závislé H3K4me3 a H3K36me3 (Tian et al, 2018a).  

Imai a kolegové dříve prokázali interakci mezi proteiny PRDM9 a CXXC1, a to jak u 

myši, tak u člověka (Imai et al, 2017). Potenciální funkci CXXC1 proteinu v meiotické 

rekombinaci podporoval fakt, že kvasinkový ortolog tohoto proteinu, Spp1, je nezbytný 



27 

 

pro lokalizaci meiotických DSBs u Saccharomyces cerevisiae. Sommermeyer a její 

kolegové navrhli model, kdy Spp1 rozeznává místa s H3K4me3 a navádí tyto oblasti 

k chromozomální ose, kde jsou formovány DSBs (Sommermeyer et al, 2013). CXXC1 

protein interaguje s proteinem IHO1, který je lokalizován na chromozomálních osách a je 

podstatným proteinem pro vznik meiotických DSBs. Ačkoliv se interakce mezi PRDM9, 

CXXC1 a IHO1 pomocí ko-imunoprecipitace nepovedlo experimentálně prokázat, 

předpokládalo se, že tato interakce by mohla napomáhat v navedení hotspotů 

rekombinace k chromozomálním osám (Imai et al, 2017). Pomocí experimentů na myších 

s vyřazeným CXXC1 specificky v pohlavních buňkách však nebylo prokázáno, že by u 

těchto myší v porovnání s jedinci s funkčním CXXC1 docházelo ke změnám v trimetylaci 

hotspotů, iniciaci či opravách DSBs. Přestože byla potvrzena in vivo interakce CXXC1 

s PRDM9 v myších spermatocytech, nebyl zaznamenán žádný problém ve vývoji 

pohlavních buněk u CXXC1 deficientních samců, kteří jsou plně fertilní (Tian et al, 

2018b).  

3.2.4 Fenotyp myší s narušeným genem Prdm9 

Fenotyp myší postrádajících funkční protein PRDM9 byl poprvé popsán na smíšeném 

pozadí myších laboratorních kmenů B6 a 129P2/OlaHsd, které jsou původu M. m. 

domesticus. Tito Prdm9-deficientní samci i samice jsou sterilní v důsledku kompletní 

zástavy gametogeneze ve stádiu pachytene, v samčích semenotvorných kanálcích varlat 

se nenachází spermie ani spermatidy. Zástavě meiózy předchází narušení oprav DSBs 

vedoucí k tvorbě asynapsí mezi homologními chromozómy (Hayashi et al, 2005). 

Důvodem neschopnosti správně opravit DSBs může být jejich přemístění z oblastí 

obohacených o H3K4me3 i H3K36me3 proteinem PRDM9 do oblastí obohacených pouze 

o H3K4me3 procesem nezávislým na PRDM9. Jak již bylo zmíněno, tyto na PRDM9 

nezávislé H3K4me3 oblasti se vyskytují často v oblastech genových promotorů (Brick et 

al, 2012). 

V naší laboratoři se zabýváme mimo jiné studiem Prdm9-/- myší na genetickém 

pozadí kmene PWD odvozeného od poddruhu myši domácí M. m. musculus. 

V nadvarlatech PWD-Prdm9-/- samců byla oproti Prdm9-/- myším kmene B6 odvozeného 

od poddruhu M. m. domesticus, detekována přítomnost spermií. Počet spermií je však 

výrazně snížen oproti PWD jedincům s nemutovaným Prdm9 genem, a tito samci nejsou 

schopni produkovat potomky. U PWD-Prdm9-/- jedinců dochází k poklesu počtu 
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pachytenních spermatocytů s homologními chromozómy kompletně v synapsi a správně 

zformovaným pohlavním tělískem na 41 % (u kontrolních PWD myší bez mutace je 

takovýchto spermatocytů 94 %), přestože počet DSBs se u PWD-Prdm9-/- a kontrolních 

jedinců výrazně neliší. Oproti tomu u sterilních B6-Prdm9-/- myší dochází k poklesu počtu 

pachytenních spermatocytů s chromozómy v synapsi až na 2 %. U PWD-Prdm9-/- myší 

jsou DSBs stejně jako u B6-Prdm9-/- myší přemístěny do oblastí obohacených o 

H3K4me3 mechanismem nezávislým na PRDM9, což jsou často oblasti iniciace 

transkripce. Důvodem přítomnosti spermií u PWD-Prdm9-/- myší tedy není rozdíl v 

pozicích DSBs, ale pravděpodobně v úspěšnosti jejich oprav. PWD-Prdm9-/- samice jsou 

sterilní a stejně jako u B6-Prdm9-/- samic se v jejich dospělých vaječnících nenachází 

žádné oocyty a dochází zde ke kompletní zástavě meiózy. Fenotyp PWD-Prdm9-/- samců 

a jeho porovnání s B6-Prdm9-/- je shrnuto v tabulce (Tab. 1) (Mihola et al, 2019). 

Tab. 1: Vliv Prdm9 genu na fenotyp myších samců 

kmen a genotyp p 
TW 

[mg] 

rTW 

[mg/g] 
SC DSBs 

PWD 12 127 6,4 24,8 225,9* 

PWD-Prdm9+/- 18 115 5,8 25,1 NA 

PWD-Prdm9-/- 30 45 2,3 0,4 218,6** 

B6-Prdm9-/- 5 55 1,7 0,00 193,3*** 

p = počet samců, TW = průměrná váha varlat, rTW = relativní váha varlat (váha varlat/celková váha těla), 

SC = průměrný počet spermií v nadvarletech, v milionech, ‚DSBs = průměrný počet DSBs na buňku, NA = 

pro tento případ data nebyla analyzována, * analyzováno 42 buněk, ** 47 buněk, *** 31 buněk (upraveno 

podle Mihola et al, 2019). 

Laboratorní kmen PWD by tedy mohl být lepším modelem pro studium Prdm9 genu 

u člověka vzhledem k faktu, že nepřítomnost funkční alely Prdm9 nemusí vést u lidí ke 

sterilitě, což bylo zjištěno nalezením fertilní ženy s nefunkčním PRDM9 (Narasimhan et 

al, 2016). V naší laboratoři jsme se rozhodli zjistit, zda se liší oblasti s trimetylací H3K36 

u Prdm9-/- i Prdm9+/+ jedinců kmene PWD a B6, tedy myší odvozených z různých 

myších poddruhů (M. m. musculus, M. m. domesticus) a zda by případně tato odlišnost 

mohla napomáhat správným opravám DSBs a produkci funkčních gamet u PWD-Prdm9-/- 

myší. 
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3.3 Hybridní sterilita 

Hybridní sterilita je postzygotický reprodukčně izolační mechanizmus, který přispívá 

ke vzniku nových druhů (speciaci). Za hybridní sterilitu je označován stav, kdy dva zcela 

plodní rodiče odlišného druhu zplodí potomky s omezenou plodností. Podle Haldanova 

pravidla je potomek s omezenou plodností častěji heterogametického pohlaví, u savců jde 

tedy o samce (XY) zatímco u ptáků či motýlů se jedná o samice (ZW). Dobzhansky-

Mullerův model, nazývaný také model genové nekompatibility, vysvětluje hybridní 

sterilitu jako důsledek nesprávných epistatických interakcí v hybridním potomstvu. 

K nesprávným epistatickým interakcím u hybridů dochází kvůli nezávislé evoluci 

minimálně dvou interagujících genů v rodičovských populacích. Předpokladem pro 

nezávislou evoluci těchto genů je oddělený výskyt rodičovských populací vedoucí 

k dočasnému zamezení toku genetické informace mezi nimi. Po opětovném setkání a 

vzájemném křížení odděleně se vyskytujících jedinců, u kterých došlo k zafixování 

odlišných genetických změn, může dojít u jejich potomků k vzájemné genové 

nekompatibilitě a tito hybridní potomci nejsou schopni dále produkovat potomstvo 

(Dobzhansky, 1937; Haldane, 1922). Zamezení genového toku a vznik reprodukční 

bariéry mezi populacemi jsou nezbytné pro vznik nového druhu a studium hybridní 

sterility tudíž vede k lepšímu porozumění evoluce druhů.  

Pro zjištění genetických nekompatibilit vedoucích k hybridní sterilitě je nutné 

studovat populace v časném stadiu speciace, neboť u již oddělených druhů bychom nebyli 

schopni odlišit genetické změny iniciující speciaci od změn vzniklých následně po 

oddělení obou druhů. Pro studium hybridní sterility jsou tudíž podruhy myši domácí M. 

m. musculus a M. m. domesticus vhodným modelem, neboť k jejich oddělení od 

společného předka došlo přibližně před 350 000 lety a nacházejí se nyní v časném stádiu 

speciace (Geraldes et al, 2011). Oba tyto poddruhy kolonizovaly Evropu odlišnou 

geografickou cestou a obývají tudíž odlišnou část kontinentu. M. m. domesticus se 

vyskytuje v západní části Evropy a středomoří a M. m. musculus obývá oblast vedoucí od 

střední Evropy po severní Čínu. Oba poddruhy se spolu střetávají pouze v sekundární 

kontaktní zóně vedoucí skrze střed Evropy, této oblasti se říká také hybridní zóna 

(Boursot et al, 1993). Snížená plodnost mezi(pod)druhových myších samčích hybridů 

byla pozorována jak u v přírodě odchycených hybridů, tak u hybridů narozených 

v laboratorních podmínkách rodičům odvozeným od divoce se vyskytujících jedinců M. 
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m. domesticus a M. m. musculus (Bhattacharyya et al, 2013; Turner a Harr 2014). Kromě 

myšího modelu se geny podílející se na hybridní sterilitě studují také u hybridů mouchy 

rodu Drosophila, u nichž se již podařilo identifikovat pět genů hybridní sterility, a to 

OdsH, JYAlpha, Taf1, agt a Ovd (Araripe et al, 2010; Liénard et al, 2016; Masly et al, 

2006; Phadnis a Orr, 2009; Ting et al, 1998). 

V laboratoři profesora Forejta začali pro studium hybridní sterility využívat křížení 

laboratorních inbredních linií odvozených od M. m. domesticus a M. m. musculus. Samčí 

hybridní potomci vzniklí křížením samice M. m. musculus se samcem M. m. domesticus 

jsou sterilní, zatímco samice z tohoto křížení jsou fertilní (Forejt 1996; Mihola et al, 

2009; Dzur-Gejdosova et al, 2012; Flachs et al, 2012; Bhattacharyya et al, 2013; 

Gregorova et al, 2018). Mateřská inbrední linie vznikla opakovaným křížením blízce 

příbuzných jedinců pocházejících z dvojice divokých myší poddruhu M. m. musculus 

odchycených v roce 1972 v městské části Praha-Kunratice, tato inbrední linie se nazývá 

PWD/Ph (PWD) (Gregorová a Forejt, 2000). Otcovskou inbrední linií je laboratorní kmen 

C57BL/6J (B6) shodující se sekvenčně z více jak 90 % s poddruhem M. m. domesticus 

(Yang et al, 2011). V následující podkapitole je podrobněji popsán současný stav 

poznatků o hybridní sterilitě získaných na tomto myším modelu, tedy u sterilních samčích 

hybridů vzešlých z křížení samice PWD se samcem B6 (PB6F1).  

3.3.1. Role genu Prdm9 v hybridní sterilitě u myši domácí 

Fenotyp PB6F1 hybridů je velmi podobný fenotypu Prdm9-/- jedinců na B6 pozadí 

(Tab. 2). U obou dochází k zástavě meiózy ve stadiu pachytene profáze I, nesprávnému 

párování chromozómů a problémům s formováním pohlavního tělíska (anglicky sex body) 

(Hayashi et al, 2005; Mihola et al, 2009; Flachs et al, 2012; Diagouraga et al, 2018). 

Důvodem zástavy meiózy a nadměrného výskytu autozomů v asynapsi u PB6F1 hybridů 

(více jak 95 % časných pachytenních spermatocytů obsahuje jeden a více autozomů v 

asynapsi) může být fakt, že homologní chromozómy pocházející z různých poddruhů 

(tzv. heterospecifické chromozómy) mají častěji problémy se synapsí než chromozómy 

pocházející ze stejného poddruhu (Bhattacharyya et al, 2013). Synaptické problémy 

mohou být dány nahromaděnými rozdíly v DNA sekvenci homologních chromozómů, 

například v důsledku rychlé evoluce nekódující DNA u dočasně oddělených populací. U 

PB6F1 hybridů nebylo oproti B6 samcům změněno celkové množství DSBs 

v zygotenních spermatocytech, ale došlo k selhání či zpoždění jejich oprav v pachytene 
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(Bhattacharyya et al, 2013). Protože je chromozomální synapse závislá na opravě DSBs 

(Mahadevaiah et al, 2001), v pachytenních spermatocytech PB6F1 hybridů se nacházejí 

chromozómy v asynapsi, což následně brání progresi meiózy. Pro obnovení plně 

fertilního fenotypu PB6F1 hybridů stačí, aby oba chromozómy 17 (obsahující Prdm9) 

pocházely z kmene B6 nebo PWD (Bhattacharyya et al, 2013; Dzur-Gejdosova et al, 

2012). Druhým důležitým hráčem v hybridní sterilitě B6PF1 samců je lokus Hstx2 

(Bhattacharyya et al, 2014), který je podrobněji popsán níže v této podkapitole. Pohlavní 

buňky PB6F1 hybridních samic mají také problémy se synapsí homologních 

chromozómů, jaké jsou pozorovány u samců, i když v menší míře (okolo 50 % 

pachytenních oocytů je bez synaptických problémů). Navíc většina „problematických“ 

oocytů je odstraněna před narozením, a tak u samic nejsou pozorovány problémy 

s plodností (Bhattacharyya et al, 2013, 2014). 

Tab. 2: Porovnání fenotypů samčích mezi(pod)druhových F1 hybridů, B6-

Prdm9-/- a rodičovských linií 

Křížení B6xPWD PWDxB6 B6xB6 (Prdm9-/-) PWDxPWD B6xB6 

TW [mg] 105 61 54 119 195 

SC [miliony] 0,4 <0,001 <0,001 1,9 3,2 

Spermatidy [%] 45 <2 0 80 74 

Sex body [%] 71 31 21 96 99 

OFM 3,6 0 0 6,3 6 

Křížení = první je uveden kmen samice, poté kmen samce, TW = průměrná váha varlat, SC = průměrný 

počet spermií v nadvarlatech, Spermatidy = % kulatých spermatid počítané z celkového množství spermatid 

a primárních spermatocytů, Sex body = % pachytenních spermatocytů majících správně zformované 

pohlavní tělísko, OFM = počet potomků na samici za měsíc (převzato a upraveno podle Flachs et al. 2012). 

Prvním lokusem hybridní sterility identifikovaným u obratlovců byl gen hybridní 

sterility 1 (hybrid sterility 1, Hst1), který byl prvně popsán u potomků křížení z divokých 

myší odvozeného inbredního kmene PWD s myšmi laboratorního kmene B6 (Forejt a 

Iványi, 1974). Pomocí genetického mapování byla oblast Hst1 nejprve lokalizovaná na 

myší chromozóm 17 (Forejt et al, 1991), načež byla metodou pozičního klonování zúžena 

až na 250 kb dlouhý úsek, ve kterém byly identifikovány Hst1 kandidátní geny 

(Gregorová et al, 1996; Trachtulec et al, 1994, 2005, 2008). Hst1 kandidátní oblast 

obsahovala 6 protein-kódujících genů (Dll1, Fam120b, Psmb1, Tbp, Pdcd2 a Prdm9) a 6 

pseudogenů. Pro určení, který z těchto genů se podílí na hybridní sterilitě, byly transfekcí 
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do embryonálních kmenových buněk vytvořeny tři transgenní myší linie nesoucí 

překrývající se úseky Hst1 oblasti nesené v BAC (anglicky bacterial artificial 

chromosome) vektorech. Jednotlivé BAC klony spolu s tím, jaké kandidátní geny 

obsahují, jsou znázorněny na obrázku (Obr. 4). Sekvence nesená v BAC klonech 

pocházela z myšího kmene C3H/HeJ (zkráceně C3H), tedy kmene nesoucího fertilní 

Hst1f alelu narozdíl od kmene B6, který nese sterilní Hst1s alelu (Mihola et al, 2009). 

Hybridi vzešlí z křížení PWD samice s C3H samcem jsou narozdíl od PB6F1 samců 

plodní. Sledováním plodnosti hybridních PB6F1 samců nesoucích různé transgenní 

sekvence bylo možné gen Prdm9 identifikovat jako gen hybridní sterility 1, neboť pouze 

u PB6F1 jedinců nesoucích BAC s kompletní C3H sekvencí Prdm9 genu (BAC 5 a 

BAC24) byla obnovena jejich plodnost (Mihola et al, 2009). Za účelem identifikace Hst1 

byly využity klony BAC 5, BAC 21 a BAC 24 (Mihola et al, 2009), klon BAC 346, který 

nese podobný obsah genů s tím rozdílem, že nese jejich sekvence z myšího kmene B6 

(Mihola a Trachtulec, 2017), v tomto experimentu využit nebyl. 

 

Obr. 4: Znázornění jednotlivých transgenů a na nich se nacházejících genů. Na obrázku je 

znázorněn výsek z myšího chromozómu 17. Šipkami jsou značeny geny vyskytující se v dané oblasti 

genomu. Ve spodní části obrázku jsou barevně odlišeny jednotlivé transgeny (tmavě modře BAC 24 a BAC 

5 obnovující fertilitu PB6F1 samců, světle modře BAC 21 a zeleně BAC 346 snižující plodnost B6PF1 

samců). Převzato a upraveno podle Mihola et al, nepublikovaná data. 

Z testování vlivu počtu kopií a odlišných alel Prdm9 na fertilitu PB6F1 hybridů byl 

prokázán dominantně negativní efekt interakce produktu alely Prdm9 z kmene B6 

(Prdm9B6) se specifickým místem v genomu na plodnost hybridů první generace křížení 

(Flachs et al, 2012), neboť odebrání Prdm9B6 alely z genomu PB6F1 hybridů vedlo 
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k produkci samců schopných plodit potomky. Kromě toho k ještě většímu zlepšení 

plodnosti PB6F1 hybridů vedla zvýšená exprese Prdm9 z transgenů nesoucích Prdm9 

z kmene C3H i B6 (Flachs et al, 2012). Kromě PB6F1 hybridů byl sledován také vliv 

počtu kopií a typu alely Prdm9 u B6PF1 hybridů (potomků získaných křížením samice 

kmene B6 se samcem kmene PWD), kteří mají počet spermií snížený, avšak oproti 

PB6F1 samcům u nich nedochází ke kompletní zástavě meiózy. Nepřítomnost Prdm9B6 

alely či nadměrná exprese Prdm9 z transgenu BAC 5 u Prdm9B6/PWD B6PF1 hybridů vedla 

ke zvýšení počtu spermií, což ukazuje, že toto hybridní pozadí je stejně jako PB6F1 

citlivé na přítomnost Prdm9B6 alely (ovšem s menším efektem na plodnost). To potvrzuje, 

že výskyt jedné kopie Prdm9B6 alely na hybridním pozadí snižuje plodnost samčích 

potomků první generace a tato alela má dominantně negativní efekt. Bylo vyloučeno, že 

fertilita hybridů nesoucích Prdm9C3H by byla dána jeho odlišnou mírou exprese, neboť 

míra transkripce z alel Prdm9C3H i Prdm9B6 je podobná (ačkoliv nelze vyloučit odlišnou 

míru translace) (Flachs et al, 2012).  

Přítomnost Prdm9B6 alely na hybridním pozadí je pro vznik sterilního potomstva 

nezbytná, avšak nikoliv dostačující. Hybridní sterilita je podmíněna více geny a 

přítomnost konkrétní alely Prdm9 v daném křížení je pouze jedním z předpokladů pro její 

vznik (Dzur-Gejdosova et al, 2012; Flachs et al, 2012). Kromě typu Prdm9 alely má na 

plodnost hybridů také vliv původ chromozómu X (Bhattacharyya et al, 2014). Dzur-

Gejdošová se svými kolegy identifikovali pomocí QTL analýzy oblast ve střední části 

chromozómu XPWD, překrývající se s dříve popsaným lokusem hybridní sterility Hstx1 

zodpovědným za narušenou spermiogenezi (Storchová et al, 2004), jejíž epistatické 

interakce s lokusem na chromozómu 17 se významně podílejí na hybridní sterilitě (Dzur-

Gejdosova et al, 2012). Později byl pomocí analýzy s vyšším rozlišením v této oblasti 

identifikován lokus nazvaný Hstx2 (hybrid sterility chromosome X 2), nacházející se ve 

stejné oblasti chromozómu X jako dříve identifikovaný Hstx1, avšak na rozdíl od něj je 

Hstx2 spojen s kompletní zástavou meiózy. Za sterilitu PB6F1 hybridů je tedy 

zodpovědná přítomnost genotypu Prdm9PWD/B6 a Hstx2PWD (Hstx2 pocházející z kmene 

PWD) (Tab. 3), který v kombinaci s F1 hybridním pozadím způsobuje problémy se 

synapsí heterospecifických chromozómů (Bhattacharyya et al, 2014). Bylo potvrzeno, že 

nekompatibilita Prdm9 a Hstx2 je zodpovědná za sníženou plodnost i na jiném 

genetickém hybridním pozadí (Flachs et al, 2014), a zároveň, že problémy se synapsemi 

homologních heterospecifických chromozómů se vyskytují často i u jiných sterilních 
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hybridů, nejen u myší (Borodin et al, 2006; Thomsen et al, 2011; Tumennasan et al, 

1997). Myší model hybridní sterility PB6F1 a B6PF1 je tudíž relevantní i pro studium 

obecnějších zákonitostí podmiňujících tento typ sterility. 

 

Tab. 3: Plodnost samců vzniklých křížením myší různého poddruhového původu.  

V tabulce je uvedena plodnost samčích potomků vzniklých křížením myší pocházejících ze dvou 

různých poddruhů myši domácí Mus musculus. V horním řádku a levém sloupci jsou uvedeny parentální 

kmeny (samice v horním řádku, samci v levém sloupci) a ve střední části tabulky je uvedena 

fertilita/sterilita samčích potomků F1 generace. Pro každé křížení je zároveň uveden genotyp podílející se 

na parametrech plodnosti daných jedinců (vytvořeno podle Flachs et al. 2012). 

Při křížení samice PWD se samcem nesoucím Prdm9 alelu z kmene C3H vznikají 

plodní samčí potomci oproti křížení se samcem nesoucím alelu Prdm9 z kmene B6. 

Zároveň zvýšená exprese Prdm9 z transgenu nesoucího Prdm9 sekvenci z kmene C3H 

obnovila fertilní fenotyp PB6F1 hybridů. Mezi těmito alelami Prdm9 je rozdíl v počtu a 

sekvenci zinkových prstů a tedy v DNA vazebné specifitě (Forejt 1996; Mihola et al, 

2009). Důležitost ZF-domény PRDM9 v hybridní sterilitě a jejího vlivu na synapse 

heterospecifických chromozómů byla potvrzena v nedávné době experimentem, ve 

kterém byla ZF-doména Prdm9B6 nahrazena ZF-doménou pocházející z lidské alely 

Prdm9. Humanizovaná alela Prdm9 (Prdm9Hu) zcela obnovila plodnost semifertilních 

B6PF1 i zcela sterilních PB6F1 hybridů (Davies et al, 2016). Lidský PRDM9 se váže na 

odlišná místa v myším genomu než PRDM9 z kmene B6 a PWD. U PB6F1 hybridů byla 

prokázána asymetrie v hotspotech rekombinace. Tato asymetrie je způsobená tím, že 

produkt Prdm9B6 alely se preferenčně váže na PWD chromozómy a naopak. Vlivem 

procesu nazvaném eroze hotspotů se totiž hromadí mutace v DNA-vazebných sekvencích 
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určité alely u stejného kmene a tato místa postupně přestávají být jako hotspoty 

rekombinace rozeznávána (viz. podkapitola 3.2.2.1 Eroze hotspotů rekombinace). 

Prdm9Hu vrátí PB6F1 hybridům fertilní fenotyp, neboť alela s touto vazebnou specifitou 

není u myší přítomná a její vazebná místa tudíž neprošla erozí hotspotů. DNA vazebná 

místa produktu Prdm9Hu alely se tak vyskytují z větší části (okolo 57 %) na obou 

heterospecifických chromozómech a dávají tak vznik takzvaným symetrickým 

hotspotům, což napomáhá tvorbě správných synapsí homologních chromozómů a 

umožňuje úspěšný průběh meiotického dělení (Davies et al, 2016). Asymetrické hotspoty 

rekombinace jsou částečně zodpovědné za hybridní sterilitu (Davies et al, 2016; Forejt, 

2016; Gregorova et al, 2018). Bylo prokázáno, že pro správnou tvorbu synaptonemálního 

komplexu mezi chromozómy a úspěšný průběh meiózy je nezbytný výskyt minimálně 

dvou symetrických hotspotů rekombinace na chromozóm. Plodnost sterilních hybridů je 

v takovém případě obnovena, přestože se v jejich genomu nachází „sterilní“ kombinace 

alel Prdm9PWD/B6 a Hstx2PWD (Gregorova et al, 2018). 

3.4 Myší hybridi B6PF1 nesoucí transgen BAC 21 a BAC 

346 

Jak již bylo řečeno, myší mezi(pod)druhoví hybridi B6PF1 vykazují semifertilní 

fenotyp, mají snížený počet spermií i váhu varlat oproti rodičovským kmenům, ale jsou 

schopni plodit potomky (Tab. 2). Snížené parametry plodnosti jsou dané přítomností 

kombinace Prdm9 alel pocházejících z kmenů PWD a B6 v genomu (Tab. 3) (Flachs et 

al, 2012) a asymetrickými DSBs v hotspotech meiotické rekombinace (Davies et al, 

2016). Při identifikaci genu Prdm9 jako genu hybridní sterility pomocí BAC transgenů, 

byl vliv transgenů zkoumán kromě sterilních PB6F1 hybridů i u křížení reciprokého 

(B6PF1). Bylo pozorováno, že u B6PF1 samčích jedinců nesoucích transgen BAC 21 

dochází ke snížení parametrů plodnosti oproti B6PF1 bez transgenu. Stejná situace 

nastává u B6PF1 samců nesoucích transgen BAC 346. Plodnost samic zůstává 

v přítomnosti obou transgenů nezměněna, rovněž jejich přítomnost nesnižuje plodnost na 

čistém B6 pozadí (Mihola et al, nepublikovaná data). Cílem mé diplomové práce bylo 

popsat fenotyp transgenních B6PF1 jedinců a zjistit, zda za sníženou plodnost B6PF1-

BAC 21 a B6PF1-BAC 346 hybridů může být zodpovědná deregulace genů nacházejících 
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se na transgenu. Genová exprese byla měřena pomocí kvantitativní PCR (qPCR) na 

vzorcích RNA izolované z varlat B6PF1 hybridů nesoucích transgen a bez transgenu. 

3.4.1 Funkce genů nacházejících se na transgenu BAC 21 a BAC 346 

Transgen BAC 21 a BAC 346 nesou shodně kompletní sekvence genů Pdcd2, Psmb1 

a Tbp a nekompletní sekvenci genu Prdm9. BAC 21 je 150 kb dlouhý, jeho sekvence 

pochází z myšího kmene C3H a nese Prdm9 postrádající jeho 5´ konec. BAC 346 je 

dlouhý 140 kb, jeho sekvence pochází z myšího kmene B6 a nese Prdm9 s delecí 

zahrnující 3´ konec tohoto genu (Mihola et al, 2009; Mihola a Trachtulec 2017). Výskyt 

Pdcd2, Psmb1 a Tbp v těsné blízkosti je konzervovaný napříč řadou organismů, od 

člověka, přes myš a kuře až po rybu Tetraodon. U savců se geny Pdcd2 a Tbp vyskytují 

vzájemně orientovány „tail to tail“, zatímco Tbp a Psmb1 jsou orientovány „head to head“ 

(Trachtulec et al, 2004). Níže jsou stručně shrnuty známé údaje o těchto třech genech 

vyskytujících se na obou transgenech (BAC 21, BAC 346). 

Pdcd2 

Pdcd2 je gen pro vysoce konzervovaný protein exprimovaný ve většině tkání 

(anglicky programmed cell death 2, PDCD2), jehož funkce není dosud zcela objasněna. 

PDCD2 obsahuje DNA vazebnou doménu zinkových prstů MYND nacházející se u 

transkripčních regulátorů a vysoce konzervovanou C-koncovou doménu, jejíž funkce 

zatím není známá. Funkce Pdcd2 byla zkoumána u řady organismů, počínaje mouchou 

Drosophila (zde byl zkoumán ortolog genu Pdcd2, Zfrp8). Později bylo prokázáno, že 

k jeho zvýšené expresi dochází v myších embryonálních kmenových buňkách a 

blastocystě (Mu et al, 2010) a hraje také významnou roli v embryonálním vývoji 

hematopoetických buněk u Danio rerio (Kramer et al, 2013). Experimenty s modelovými 

organismy s vyřazeným Pdcd2 z funkce naznačují, že je důležitý pro správný 

embryonální vývoj (Kramer et al, 2013; Mu et al, 2010), neboť například pro myší 

embryo je nepřítomnost PDCD2 letální. Bylo potvrzeno, že Pdcd2 je v myším embryu 

důležitý pro proliferaci buněk, zejména pro přechod z G1 do S fáze buněčného cyklu a 

absence PDCD2 u embrya vede k aktivaci tumor supresoru p53, který se podílí na 

aktivaci apoptózy a zastavení buněčného cyklu (Granier et al, 2014). Role PDCD2 ve 

vstupu do S fáze byla naznačena i ve výzkumu probíhajícím na lidských nádorových 

buňkách (Barboza et al, 2013). Na lidské buněčné linii bylo také překvapivě zjištěno, že 
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zvýšení exprese PDCD2 (docíleno vložením transgenu obsahujícím PDCD2) vede 

k aktivaci apoptózy pomocí kaspáz (Baron et al, 2010). U žaludečních nádorových buněk 

exprese PDCD2 přispívá k zastavení jejich vývoje v časné S fázi a k apoptóze aktivované 

proteinem p53 (Zhang et al, 2015). Z dosavadních výzkumů vyplývá, že Pdcd2 je 

nezbytný pro správný embryonální vývoj a uplatňuje se také v udržování populací 

kmenových buněk a v rychle se množících buňkách nádorů. 

Kromě konstitutivního transkriptu Pdcd2 byl popsán také alternativní transkript, u 

kterého jsou poslední dva exony nahrazeny jiným exonem, v důsledku čehož alternativní 

PDCD2 neobsahuje C-koncovou doménu a jeho funkce se tak může zcela lišit od 

konstitutivního PDCD2. Kromě toho byly objeveny čtyři nové transkripty Tbp lišící se 

alternativní polyadenylací (rozdílná polyadenylace může způsobovat odlišnou stabilitu 

mRNA). Tyto alternativně polyadenylované Tbp transkripty navíc v antisense orientaci 

zasahují až do Pdcd2 genu a mohou tak ovlivňovat jeho transkripci (Mihola et al, 2007). 

Psmb1 

Psmb1 je gen pro proteazomální podjednotku β1 (anglicky proteasome subunit β1, 

PSMB1), která společně s dalšími 13 podjednotkami tvoří centrální část proteazomu 

(20S). Proteazom je proteinový komplex skládající se z jedné centrální (20S proteazom) a 

nejčastěji dvou regulačních částí (19S proteazom) (Tengowski et al, 2007). Proteazom 

slouží buňce k degradaci nepotřebných, nesprávně sbalených či poškozených proteinů. 

Proteiny mající být v proteazomu degradovány jsou typicky značeny ubiqutinem. Při 

tvorbě spermií se proteazom pravděpodobně uplatňuje v okamžiku, kdy jsou histony 

nahrazovány protaminy a může jím docházet k degradaci ubiqutinem značených histonů. 

Byla prokázána přítomnost ubiquitinem značených histonů H2A a H2B v elongovaných 

spermatidách u myší avšak přímé propojení mezi degradací nepotřebných histonů a 

proteazomem nebylo zatím prokázáno (Baarends et al, 1999; a shrnuto v Rathke et al, 

2014). Psmb1 může také fungovat jako aktivátor transkripce, neboť bylo prokázáno, že 

přítomnost PSMB1 je nutná pro transkripci Rbp4 (anglicky retinol binding protein 4) 

(Inoue et al, 2010). 

Na důležitost proteazomálních proteinů pro správný průběh spermatogeneze 

poukázala i studie zabývající se proteinem PA200, který je jedním z aktivátorů 

proteazomu u savců, a který reguluje přístup proteinů do kanálku centrální části 

proteazomu, kde dochází k jejich degradaci. PA200 je ve vyšší míře exprimován ve 
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varlatech a myší samci homozygotní pro nefunkční alelu PA200 vykazují nižší plodnost. 

Dochází u nich k defektnímu vývoji meiotických i postmeiotických buněk naznačující 

význam PA200 pro spermatogenezi. Mimo jiné by jeho význam mohl být pro kompaktní 

sbalení DNA spermie, kdy dochází nejprve k nahrazení histonů přechodnými proteiny 

(TP1, TP2) a později protaminy. Narušení tohoto procesu v důsledku nesprávné 

funkčnosti proteazomu vede k narušení spermatogeneze (Khor et al, 2006). Je známo, že 

histony jsou před jejich výměnou za protaminy acetylovány. Souvislost mezi acetylací 

histonů a podjednotkou PA200 se podařilo odhalit Qian a jeho kolegům. Potvrdili, že 

savčí typ proteazomu specifický pro varlata (tzv. spermatoproteazom) obsahuje regulační 

podjednotku PA200 a zjistili, že proteazom je díky této podjednotce schopný degradovat 

během spermatogeneze acetylované histony. Jde o způsob proteazomální degradace 

proteinů nezávislý na ubiquitinaci (Qian et al, 2013). 

Tbp 

Tbp je gen pro TATA vazebný protein (anglicky TATA-binding protein, TBP), který 

se váže do AT bohaté oblasti DNA (tzv. TATA box) a jako transkripční faktor se 

uplatňuje v iniciaci transkripce. Během spermatogeneze dochází ve varlatech ke zvýšené 

expresi a akumulaci tohoto proteinu ve spermatidách (Persengiev et al, 1996; Schmidt a 

Schibler, 1997). Tbp se ve varlatech vyskytuje ve třech hlavních izoformách lišící se 

v prvním exonu. V somatických buňkách nalezneme výhradně Tbp s exonem 1C, zatímco 

ve varlatech se nacházejí kromě něj také pro varlata specifické formy s exonem 1D a 1E. 

U potkanů dochází k výraznému zvýšení exprese Tbp okolo 21. dne po narození, což je 

zároveň den, kdy se poprvé objevují v kanálcích varlat spermatidy (Schmidt a Schibler, 

1997). Hladina proteinu TBP zde však v tomto období není tolik zvýšená, z čehož 

vyplývá, že je zde částečně reprimována jeho translace (Persengiev et al, 1996).  
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4 Materiál a metody 

4.1 Materiál 

4.1.1 Myší kmeny 

Využívaným modelovým organismem v obou podprojektech této diplomové práce byla 

myš domácí (Mus musculus). Myši jsou chovány z části ve zvěřinci Ústavu molekulární 

genetiky AV ČR (ÚMG) v Praze a ve zvěřinci v Českém centru pro fenogenomiku 

v centru BIOCEV ve Vestci, v obou případech jde o bariérové chovy v podmínkách bez 

specifických patogenů. Komunikace se zaměstnanci zvěřince a evidence myší je 

zpřístupněna pomocí databáze PyRAT. Při uvádění křížení je vždy na prvním místě 

uváděn myší kmen samice. 

Pro studium mezi(pod)druhových hybridů byli využíváni potomci křížení samice myšího 

kmene C57BL/6J (zkráceně B6, kmen odvozený od M. m. domesticus) a samce myšího 

kmene PWD/Ph (zkráceně PWD, inbrední kmen odvozený od M. m. musculus). Myši 

kmene B6 byly původně dovezeny z The Jackson Laboratory z USA a nyní je tento kmen 

uchováván ve zvěřincích ÚMG. Myši kmene PWD vznikly opakovaným křížením blízce 

příbuzných jedinců pocházejících z dvojice divokých myší odchycených v městské části 

Praha-Kunratice (Gregorová a Forejt, 2000). BAC klony BAC 21 (CHORI-34-289M8) a 

BAC 346 (RP24-346I22) byly transfekovány do myších embryonálních kmenových 

buněk vzniklých křížením kmene 129P2/OlaHsd s kmenem B6 (F1 generace), a poté bylo 

opakovaně provedeno zpětné křížení s B6 myšmi pro přenesení transgenu na genetické 

pozadí tohoto kmene (Howell et al, 2005; Mihola et al, 2009). Transgenní hybridní 

potomci byli získáni křížením transgenních B6 samic s PWD samci (Flachs et al, 2012). 

Transgen BAC 21 i BAC 346 nesou každý úsek chromozómu 17, avšak sekvence BAC 

21 (150 kb) pochází z myšího kmene C3H/Hej, zatímco sekvence BAC 346 (140 kb) 

pochází z myšího kmene B6 (Mihola et al. 2009; Mihola a Trachtulec 2017).  

Pro analýzu výskytu PRDM9-závislé H3K36me3 byli využiti myší jedinci kmene PWD 

(Gregorová a Forejt, 2000). Nefunkční alela Prdm9 (Prdm9tm1Ymat) byla vytvořena 

nahrazením prvních pěti kódujících exonů tohoto genu za vektor nesoucí LacZ 

v embryonálních kmenových buňkách z kmene 129P2/OlaHsd. Po opakovaném křížení 
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na B6 byla poté mutantní  Prdm9tm1Ymat alela přenesena na čisté B6 pozadí (Flachs et al, 

2012; Hayashi et al, 2005). Myši PWD-Prdm9-/- byly vytvořeny přenesením Prdm9tm1Ymat 

alely na PWD pozadí (10krát opakovaným zpětným křížením na PWD) a následným 

křížením heterozygotních nositelů mutace (Mihola et al, 2019). 

Pro stanovení genové exprese B6PF1 hybridů nesoucích transgen byli využívání jedinci 

staří 18 a 28 dní a dospělci, celkem bylo použito 44 samců. Dalších 16 samců bylo 

použito pro analýzu malformací spermií a 11 dospělých samců pro analýzu 

histologických řezů varlat (souhrn všech analyzovaných jedinců v tab. P2-P4 v příloze). 

Dospělí jedinci použití v této práci byli ve věkovém rozmezí 81–192 dní. Pro detekci míst 

obohacených o H3K36me3 pomocí chromatinové imunoprecipitace s následným 

sekvenováním bylo použito celkem 79 jedinců ve věkovém rozmezí 11 – 15 dní (23 

PWD- Prdm9-/-, 29 PWD- Prdm9+/- a 27 PWD- Prdm9+/+). 

4.1.2 Chemikálie a roztoky 

Chemikálie: 

název výrobce 

0,1M DTT (dithiothreitol) Invitrogen 

32% roztok paraformaldehydu Electron Microscopy Sciences 

5x 1st strand buffer Invitrogen 

agaróza Serva 

Bouin RAL Diagnostic 

Bovine serum albumin (BSA) Serva 

cOmpleteTM, EDTA-free Protease inhibitor 

coctail talbets Roche 

D(+)Trehalose dihydrate Sigma - Aldrich 

Deoxynukletotide Set 100mM Sigma - Aldrich 

Deoxyribonucleic acid from hearring sperm Sigma - Aldrich 
DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle’s 

Medium) Sigma - Aldrich 

Dnase I Affymetrix 

Dynabeads® Protein A Invitrogen 

EDTA (kyselina ethylendiamintetraoctová) Sigma - Aldrich 

Eosin Y disodium salt Sigma - Aldrich 

ethanol absolutní Penta 

GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder Thermo Scientific™ 

goat serum Sigma - Aldrich 

Haematoxylin Harris Penta 

hydroxid sodný Lach-Ner 

chlorid draselný Penta 
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chlorid hořečnatý Penta 

chlorid sodný Lach-Ner 

chlorid vápenatý Sigma - Aldrich 

chloroform Penta 

isopropanol Penta 

kyselina boritá Sigma - Aldrich 

LiberaseTM Roche 

LightCycler® FastStart DNA Master SYBR 

Green I kit Roche 

Midori Green Advance DNA stain Nippon Genetics 

MinElute® Reaction Cleanup kit Qiagen 

M-MLV - reverzní transkriptáza Invitrogen 

MNase (Micrococcal nuclease, 15 U/μl) Affymetrix 

Mowiol®4-88 Sigma - Aldrich 

náhodné hexamery nukleotidů: random 

hexamers 100 μM (0,1 μg/μl) Invitrogen 

NP-40 (Nonidet™ P 40) Fluka Analytical 

Orange-G Sigma - Aldrich 

PMSF (Phenylmethylsulfonyl fluorid) Thermo Scientific™ 

proteináza K VWR 

Qubit™ dsDNA HS Assay Kit Invitrogen 

RIPA pufr Sigma - Aldrich 

rRNasin® Promega 

sacharóza Sigma - Aldrich 

SDS (Dodecylsíran sodný) Sigma - Aldrich 

Taq polymeráza (5U) VWR 

Tris base Sigma - Aldrich 

Triton X-100 Sigma - Aldrich 

TRIzol Invitrogen 

Vectashield s DAPI Vector 

Xylen Penta 

protilátky:  
Alexa Flour® 488 goat anti-rabbit IgG 

(A11034) life technologies 
Alexa Flour® 568 goat anti-mouse IgG 

(A11031) life technologies 
Alexa Flour® 647 goat anti-mouse IgG 

(A21236) life technologies 

rabbit anti-SCP1 (ab15090) Abcam 

mouse anti-SCP3 (sc-74569) Santa Cruz Biotechnology 

mouse anti-γH2AFX (klon JBW 301) Merc Millipore  
protilátka proti H3K36me3 (katalogové číslo: 

61101) Active motif 
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Roztoky: 

název roztoku složení 

50mM NaOH 50 mM NaOH 

1M Tris-HCl 1M Tris - HCl; pH 8,0 

lyzační pufr 0,2% (w/v) SDS; 24,9mM Tris; 5mM EDTA pH 8,0; 199,8mM NaCl 

10x KCl pufr 100mM Tris-HCl, pH 8,8; 500mM KCl, 0,8% (v/v) NP-40 

0,5x TBE 44,5mM H3BO3; 44,5mM Tris base; 1mM EDTA 

Orange G pufr 8mM Orange G; 24% (v/v) glycerol 

1x PBS 
136,9mM NaCl; 2,7mM KCl; 1,5mM KH2PO4; 8,1mM Na2HPO4 

(výrobce: Přípravna médií BIOCEV) 

1% eosin 1% (w/v) eosin Y disodium salt 

TE pufr 10mM Tris-HCl pH8,0; 1mM EDTA 

10x proteinázové 

inhibitory 
1 tableta proteinázových inhibitorů; 10 μl 0,5M EDTA; 5 ml H2O 

0,5x MAH pufr 
1,5% (w/v) BSA; 5% (v/v) goat serum; 0,05% (v/v) Triton X-100 v 1x 

PBS; 0,2x proteinázové inhibitory 

hypotonický lyzační pufr 10mM Tris-HCl pH 8,0; 1mM KCl; 1,5mM MgCl2 

MNase pufr 50mM Tris-HCl pH 8,0; 1mM CaCl2; 4mM MgCl2; 4% (v/v) NP-40 

eluční pufr 1% (w/v) SDS; 20mM Tris-HCl pH 8,0; 200mM NaCl; 5mM EDTA 
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4.2 Metody 

4.2.1 Určení genotypu 

4.2.1.1 Izolace myší genomové DNA 

Pro izolaci DNA byl vždy odebrán kousek myšího ocásku, buď ošetřovatelem ze 

zvěřince na základě požadavku v aplikaci PyRAT či při pitvě. Před izolací byl ocásek 

uchováván ve zkumavce krátkodobě v – 20 °C a dlouhodobě v – 80 °C, v průběhu izolace 

byla zkumavka s ocáskem držena na ledu. Izolace DNA B6PF1 hybridů byla prováděna 

metodou HotSHOT (Hot Sodium Hydroxide and Tris) (Truett et al, 2000). Jedná se o 

levnou a rychlou metodu, při které je vyizolována dostatečně kvalitní DNA pro PCR 

reakci, zejména pro amplikony okolo 200 bp. DNA PWD samců pro testování 

přítomnosti funkční Prdm9 alely byla izolována pomocí proteinázy K, neboť DNA 

izolována metodou HotSHOT nebyla pro genotypování v tomto případě dostatečně 

kvalitní. 

Izolace metodou HotSHOT 

Do 1,5 ml zkumavky obsahující 600 μl 50mM roztoku NaOH byla vložena část 

ocásku o délce přibližně 2 mm. Tato zkumavka byla následně inkubována při 95 °C po 

dobu 90 minut v termostatu (Binder), přibližně v polovině inkubace byla zkumavka pro 

lepší rozpad tkáně lehce proklepána. Po inkubaci bylo do zkumavky přidáno 50 μl 1M 

roztoku Tris-HCl (pH 8,0), zkumavka byla otočením promíchána a následně 

centrifugována při 16 400 g (Eppendorf Centrifuge 5424 R) po dobu 6 minut při pokojové 

teplotě. Po centrifugaci se zbytky nerozložené tkáně nacházely na dně zkumavky a 

v supernatantu se nacházela vyizolovaná DNA, která byla následně používána pro PCR 

reakci. Takto připravená DNA byla krátkodobě uskladněna při 4 °C.  

Izolace pomocí proteinázy K 

Do 1,5 ml zkumavky obsahující 500 μl lyzačního pufru a 2,5 μl proteinázy K (20 

mg/ml) byla vložena část ocásku o délce přibližně 2 mm. Tato zkumavka byla následně 

inkubována v třepacím termobloku při 55 °C, 600 rpm přes noc (Eppendorf Thermomixer 

comfort). Následující den byla zkumavka rukou lehce protřepána a centrifugována při 21 

000 g (Eppendorf Centrifuge 5424 R) po dobu 5 minut při pokojové teplotě. Po 
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centrifugaci se na dně zkumavky nacházely zbytky nerozložené tkáně. Supernatant 

obsahující vyizolovanou DNA byl přepipetován do nové zkumavky, kam bylo přidáno 

500 μl isopropanolu a zkumavka byla důkladně proklepána. Následovala centrifugace 

zkumavky při 21 000 g (Eppendorf Centrifuge 5424 R) po dobu 10 minut. Poté byl odsán 

supernatant a peleta tvořená vyizolovanou DNA byla rozpuštěna v 130 – 200 μl Milli-Q 

H2O (podle velikosti pelety), rozpouštění bylo urychleno inkubací zkumavky při 40 °C po 

dobu 30 minut. Takto připravená DNA byla ihned použita pro PCR reakci či krátkodobě 

uskladněna při 4 °C. 

4.2.1.2 Polymerázová řetězová reakce (PCR) 

Pro genotypování bylo využito tří různých PCR reakcí, primery využité 

v jednotlivých reakcích jsou uvedeny v tabulce (Tab. 4). Pro zjištění přítomnosti funkční 

alely Prdm9 v genomu myší byla použita kombinace 3 primerů v jedné PCR reakci, 

v tabulkách je toto genotypování uvedeno pod názvem MEI-KO. Pro genotypování 

transgenních B6PF1 hybridů byly použity dvě PCR reakce. Pro odhalení přítomnosti 

trangenu BAC 21 a 346 BAC bylo použito kombinace 3 primerů v jedné PCR reakci, 

v tabulkách je toto genotypování uvedeno pod názvem RETR. Nevýhodou genotypování 

B6PF1 hybridů pomocí RETR primerů je nepřítomnost jakéhokoliv PCR produktu u 

hybridů bez transgenu, proto pro testování přítomnosti transgenu BAC 21 bylo využito i 

genotypování s názvem CH07, při kterém dochází k amplifikace odlišně dlouhého PCR 

produktu u transgenního a netransgenního zvířete. CH07 využívá jednoho páru primerů 

v PCR reakci. 

Míchání PCR reakce do 8jamkových mikrozkumavek bylo provedeno na ledu. PCR 

reakce o celkovém objemu 20 μl obsahovala: Milli-Q H2O, 220 μM od každého dNTP, 

400 nM od každého primeru (300 nM od každého primeru pro RETR),1x KCl pufr, 1,6 

mM MgCl2, 5 U Taq DNA polymerázu (0,05 μl pro MEI-KO, 0,07 μl pro RETR a CH07) 

a 2 μl izolované DNA. PCR reakce probíhala v PCR cycleru (Biometra TProfessional 

TRIO Thermocycler), reakční podmínky pro jednotlivá genotypování jsou v tabulce (Tab. 

5). 
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Tab. 4: Sekvence primerů pro PCR reakce 

 

Pro genotypování MEI-KO a RETR byly použity tři páry primerů v jedné PCR reakci. 

Tab. 5: Reakční podmínky pro PCR 

 Počet cyklů Krok Teplota (°C) Čas (s) 

M
E

I-
K

O
 

  1 94 95 

  2 60 5 

  3 68 30 

  4 94 30 

  5 60 5 

  6 68 35 

37 

7 94 30 

8 58 15 

9 68 40** 

  10 70 5 min 

  11 4 ∞ 

sekvence primerů

velikost produktu a 

výsledný genotyp:

ilustrace produktu na 

gelu: reference

ATTTCCCTGTATCTTCTTC

AGGACT

319 bp - přítomnost 

funkční alely Prdm9

AGGAATCTTCCTTCCTTGC

TGTCG

CGCCATTCAGGCTGCGCAA

CTGTT

ATCGACCGGTAATGCAGGC

A

328 bp - přítomnost 

transgenu BAC 346

TCAGCGTGAGACTACGATT

C

376 bp - přítomnost 

transgenu BAC 21

GTTGCTACGCCTGAATAAG

TG

žádný produkt - 

bez transgenu

TTGCTATAAAAGGACTGTT

TGAT

120 bp - přítomnost 

transgenu BAC 21

ACACAAAGACAGAAGAAGA

GGA

148/138 bp - bez 

transgenu (různě 

dlouhý amplikon pro 

B6 a PWD 

sekvenci)

M
E

I-
K

O
R

E
T

R
C

H
0

7

450 bp - přítomnost 

nefunkční alely 

Prdm9 
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Prdm9-/- Prdm9+/-

Prdm9+/+ 

BAC

346 

BAC

21 

BAC

21+346

BAC

21 

bez

transgenu
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 Počet cyklů Krok Teplota (°C) Čas (s) 
R

E
T

R
 

  1 95 4 min 

3 

2 95 30 

3 54* 25 

4 72 30 

32 

5 95 30 

6 52 25 

7 72 30 

  8 72 6 min 

  9 4 ∞ 

C
H

0
7
 

  1 94 95 

  2 55,5 5 

  3 68 24 

  4 94 30 

  5 53,5 5 

  6 68 25 

37 

7 94 30 

8 51,5 10 

9 68 26** 

  10 68 5 min 

  11 4 ∞ 

* pokles o 0,5 °C při každém následném cyklu,** prodloužení o 1s v každém následném cyklu 

4.2.1.3 Elektroforéza 

Pro rozdělení PCR amplikonů podle velikosti bylo využito horizontální gelové 

elektroforézy. Pro MEI-KO a RETR byl používán 2,5% (w/v) agarózový gel, pro CH07 

4% (w/v) agarózový gel. Agaróza byla rozpuštěna v 400 ml 0,5x TBE pufru a pro 

vizualizaci DNA bylo do gelu přidáno 16 μl barviva Midori Green. Na gel bylo naneseno 

16 μl PCR produktu smíchaného s 1,5 μl Orange G pufru. Elektroforéza běžela při napětí 

8,4 V/cm po dobu 30 minut pro MEI-KO, 60 minut pro RETR a CH07 (elektroforetická 

vana BIO RAD Sub-cell® Model 192, zdroj Amersham pharmacia biotech 

Electrophoresis power supply EPS 601). K vyhodnocení byl použit přístroj BIO RAD 

Molecular Imager® Gel DocTM XR+ s Image Lab TM Softwarem. 

4.2.2 Pitva 

Myš byla usmrcena dislokací krční páteře. Usmrcení bylo provedeno pracovníkem, 

který absolvoval kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na 

úseku pokusných zvířat dle §15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb. a mnou 
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byla provedena až samostatná pitva jedince. U každého pitvaného jedince byla 

zaznamenána jeho celková hmotnost (hmotnost těla, BW) a byl odebrán kousek ocásku 

pro případné ověření genotypu jedince. Ocásek byl uchováván v mikrozkumavce 

dlouhodobě v – 80 °C. Dále byla otevřena břišní dutina a odebrána vždy obě varlata. 

Varlata byla nejprve zvážena (váha varlat, TW) a poté byla stanovena relativní hmotnost 

varlat (váha varlat vztažená na celkovou váhu těla, rTW). rTW je v některých případech 

vhodnějším parametrem pro posuzování fertility jedince, neboť je zde brán v úvahu růst 

myších jedinců. U B6PF1 hybridů byla z varlat určených pro analýzu genové exprese 

nejprve odstraněna tunica albuginea, varlata byla vložena do 1,5 ml zkumavky, zmražena 

jejím ponořením do tekutého dusíku a následně uchovávána při – 80 °C (další postup viz. 

podkapitola 4.2.7). Varlata určená pro výrobu histologických preparátů byla několikrát 

propíchnuta tenkou jehlou a umístěna do zkumavky obsahující 2 ml fixačního roztoku 

bouin (další postup viz. podkapitola 4.2.4). Z varlat PWD myší nesoucích mutaci Prdm9 

a kontrol byla odstraněna tunica albuginea a varlata byla vložena do falkonky obsahující 

20 ml roztoku DMEM, navazující kroky vedoucí k přípravě jednobuněčné suspenze jsou 

popsány v podkapitole 4.2.11. U dospělých B6PF1 hybridů byla dále odebrána obě 

nadvarlata, která byla vložena do zkumavky s 500 μl 1x PBS a sloužila pro stanovení 

počtu spermií jedince a jejich malformací (popsáno v podkapitolách 4.2.3.1 a 4.2.3.2).  

4.2.3 Určení fenotypových znaků 

4.2.3.1 Stanovení počtu spermií 

Počet spermií byl stanovován pouze u dospělých jedinců, neboť u prepubertálních se 

spermie v nadvarleti nacházejí až 35. den po narození (Borg et al, 2010). Spermie byly 

uvolněny z nadvarlat vložených do 500 μl 1x PBS důkladným rozstřiháním tkáně 

pitevními nůžkami (přibližně 50 střihnutí), zkumavka byla následně proklepána a 

ponechána asi 1 minutu v klidu. Po minutě se na dně zkumavky usadily kousky tkáně 

nadvarlete a nad nimi se vytvořila mezivrstva, kde se nacházely uvolněné spermie. 

Stanovení počtu spermií bylo provedeno v Bürkerově komůrce, kam bylo naneseno 10 μl 

suspenze z mezivrstvy (ta byl v případě potřeby předtím naředěna tak, aby počet spermií 

v jednom čtverci byl v rozmezí 2 - 6). Pod světelným mikroskopem (Leica DM 1000 

LED) byl spočítán počet spermií (pouze spermie mající hlavičku i bičík) ve 12 čtvercích 

(diagonála) a určen průměrný počet spermií na 1 čtverec. Následně byl dopočítán celkový 
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přibližný počet spermií v nadvarlatech podle vzorce: 0,5 (objem suspenze v ml) x 

průměrný počet spermií na 25 čtverců x 10 000 x ředění. 

4.2.3.2 Malformace spermií 

Pro určení malformací (odchylek tvaru) spermií bylo ze zkumavky obsahující 

rozstříhaná nadvarlata a suspenzi spermií odebráno 90 μl suspenze z mezivrstvy (viz. 

podkapitola 4.2.3.1) do nové zkumavky a promícháno s 10 μl 1% (w/v) eosinu. 

Zkumavka byla inkubována po dobu 45 minut při pokojové teplotě, aby se spermie 

důkladně obarvily. Na podložní sklo bylo naneseno 15 μl suspenze, rozetřeno po celé 

délce skla a po oschnutí zamontováno 17 μl mowiolu pod krycí sklo. Malformace spermií 

byly odečítány pod světelným mikroskopem při zvětšení 400x (Leica DM 1000 LED), 

z každého skla byl určen typ malformace u minimálně 100 spermií. Spermie byly podle 

tvaru hlavičky a nasednutí bičíky rozděleny na malformované a nemalformované.  

4.2.4 Příprava histologických preparátů 

Varlata byla fixována v roztoku bouinu přes noc při teplotě 4 °C. Následující den byl 

roztok bouinu odsán a varlata byla třikrát promyta ve 2 ml roztoku 1x PBS. Následně byla 

varlata ponechána po 30 min ve 2 ml 50 % roztoku etanolu, který byl po uplynutí dané 

doby vyměněn za 2 ml 70 % etanolu, v němž byla varlata ponechána v 4 °C do té doby, 

než byla vložena do přístroje sloužícímu k dehydrataci tkáně a jejímu prosycení 

parafinem (Leica ASP200S) (max. doba skladování v 70 % etanolu byla 2 týdny). Tkáň 

prosycená parafinem byla na přístroji (Leica EG1150H) zalita do parafinových bločků 

(skladovány při 4 °C) a na mikrotomu (Leica RM2255) nařezány na 3 μm silné řezy, 

které byly umístěny na podložní sklo. Řezy varlat dospělých jedinců byly barveny podle 

protokolu 4.2.5. 

4.2.5 Barvení histologických řezů 

Pro odečítání procentuálního zastoupení kanálků obsahujících spermatocyty, kulaté a 

elongované spermatidy byly řezy barveny roztoky haematoxylinu a 1% (w/v) eosinu. 

Barvení bylo provedeno inkubací skel s řezy podle tabulky (Tab. 6). Samotnému barvení 

předcházely kroky zahrnující odstranění parafinu a zavodnění řezů (Tab. 6). Nabarvené 

řezy byly zamontovány pod krycí sklo pomocí montovacího média Solakryl BMX. 

Odečítání řezů bylo provedeno pomocí světelného mikroskopu při zvětšení 400x (Leica 
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DM 1000 LED). Celkem bylo analyzováno 5 B6PF1 jedinců bez transgenu a 6 B6PF1 

jedinců s transgenem. Od každého jedince bylo odečteno 200 kanálků, které byly 

roztříděny do tří kategorií: 1) obsahující pouze spermatocyty, 2) obsahující spermatocyty 

a minimálně jednu kulatou spermatidu, 3) obsahující spermatocyty, kulaté spermatidy a 

minimálně jednu elongovanou spermatidu. 

Tab. 6: Barvení histologických řezů pomocí haematoxylinu a eosinu 

roztok 

doba 

inkubace 

(min) 

xylen 5 

xylen 5 

xylen + etanol 5 

100% etanol 4 

100% etanol 4 

95% etanol 4 

70% etanol 4 

destilovaná voda 2 

haematoxylin 1 

destilovaná voda 
několik 

sekund 

1% eosin 2 

destilovaná voda 
několik 

sekund 

70% etanol 4 

95% etanol 4 

100% etanol 4 

100% etanol 4 

xylen + etanol 4 

xylen 4 

xylen 5 

 

4.2.7 Izolace RNA pomocí TRIzol Reagent 

Celková RNA byla izolována z páru varlat zbavených tunica albuginea pomocí 

činidla TRIzol. RNA byla izolována z varlat B6PF1 hybridů nesoucích transgen či bez 

transgenu. Zmrazená varlata byla až do jejich homogenizace držena na suchém ledu. Do 

15 ml zkumavky obsahující 1 ml činidla TRIzol byl vložen pár varlat (o váze cca 100 mg) 

a okamžitě byl homogenizován pomocí elektrického tkáňového homogenizátoru 
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(Homogenizátor Ultra-Turrax T25, IKA) po dobu 20 s. Protože prepubertální jedinci měli 

nižší váhu tkáně pro izolaci RNA, byl tomu poměrně ponížen objem užívaných 

chemikálií v průběhu izolace RNA. Po homogenizaci byl veškerý obsah zkumavky 

pipetou přenesen do čisté 1,5 ml zkumavky. Vzorek byl 5 minut inkubován při pokojové 

teplotě, poté k němu bylo přidáno 200 μl chloroformu a vzorek byl důkladně promíchán 

na vortexu pro dobu 20 s. Vzorek byl 3 minuty inkubován při pokojové teplotě a následně 

centrifugován při 12 000 g a 4 °C po dobu 15 minut (Eppendorf Centrifuge 5424 R). 

Směs se po centrifugaci rozdělila na spodní fenol-chloroformovou fázi obsahující 

proteiny, mezifázi obsahující DNA a vrchní vodnou fázi obsahující RNA. Vodná fáze 

obsahující RNA byla pipetou opatrně přenesena do čisté 1,5 ml zkumavky. Následným 

krokem byla precipitace RNA, k vodné fázi bylo přidáno 500 μl isopropanolu, zkumavka 

byla rukou proklepána a ponechána 10 minut inkubovat při pokojové teplotě. Poté byla 

zkumavka centrifugována při 12 000 g a 4 °C po dobu 10 minut (Eppendorf Centrifuge 

5424 R), během ní RNA vytvořila peletu na dně zkumavky. Supernatant byl opatrně 

odsán, RNA omyta přidáním 1 ml 75% ethanolu, zkumavka krátce promíchána pomocí 

vortexu a centrifugována při 7 500 g a 4 °C po dobu 5 minut (Eppendorf Centrifuge 5424 

R). Supernatant byl odebrán a peleta ponechána 5 – 10 minut „schnout“ na vzduchu. Poté 

bylo k peletě RNA přidáno 50 μl vody neobsahující RNázy (RNase free water), 

zkumavka byla 10 minut ponechána při pokojové teplotě, následně krátce promíchána na 

vortexu, krátce stočena na centrifuze a peleta se nechala rozpouštět do druhého dne 

v lednici při teplotě 4 °C. Peleta RNA prepubertálních jedinců byla rozpouštěna 

v menším objemu vody (28denní jedinci: 37,5 μl, 18denní jedinci: 25 μl). 

4.2.8 Ověření kvality RNA 

Následující den po izolaci byla ověřena kvalita a koncentrace vyizolované RNA. 

Koncentrace a čistota RNA byla zjištěná změřením vzorku na nanodropu (NanoDrop™ 

One Microvolume UV-Vis Spectrophotometer, Thermo Scientific). Poměr A260/A280 u 

čisté RNA by měl být okolo hodnoty 2. Kvalita RNA (či její případná degradace) byla 

zkontrolována pomocí fragmentační analýzy (Obr. 5) a elektroforetickou separací vzorku 

na gelu (Obr. 6). Fragmentační analýza byla provedena v laboratoři Gene Core v centru 

Biocev (přístroj Agilent Analyzer). Při kontrole kvality elektroforetickou separací byl 

použit 1% agarozový gel (agaroza, 0,5 x TBE). Správně vyizolovaná celková RNA se na 

gelu jeví jako 2 celistvé proužky (horní proužek odpovídá 28S RNA, dolní proužek: 18S 
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RNA). Pokud nebyla RNA týž den používána pro reverzní transkripci, byla uchovávána 

dlouhodobě při – 80 °C. 

 

Obr. 5: Ověření kvality RNA pomocí fragmentační analýzy. Na obrázku je výsledek fragmentační 

analýzy pro jeden vzorek RNA vyizolované z myšího prepubertálního samce starého 18dní (vzorek 27, viz. 

níže na obrázku 6). Hodnota RQN (RNA Quality Number) nabývá hodnot 1 – 10 (1 značí zcela 

degradovanou RNA, 10 značí zcela intaktní celkovou RNA). Vyšší hodnota RQN značí větší kvalitu 

celkové RNA. 
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Obr. 6: Ověření kvality RNA pomocí elektroforetické separace na agarozovém gelu. Na obrázku 

je 1% agarozový gel s nanesenými vzorky RNA vyizolovaných z 12 myších prepubertálních samců starých 

18 dní (vzorky 27-38). Horní proužek je tvořen 28S RNA a dolní proužek 18S RNA, u zcela 

nedegradovaného vzorku by horní proužek měl být asi dvakrát tak silný jako dolní proužek. 

4.2.9 Reverzní transkripce 

Pokud není uvedeno jinak, byly veškeré vzorky při provádění jednotlivých kroků 

drženy na ledu. Pro reverzní transkripci byla získaná RNA naředěna do 8jamkových 

mikrozkumavek (neboli stripů) tak, aby ve 3 μl bylo 3,75 ng RNA (ředění pomocí RNase 

free water). K takto naředěným 3 μl vzorku bylo přidáno 12,4 μl premixu 1 (viz. Tab. 7) 

obsahujícího jako primery náhodné hexamery nukleotidů. Strip se vzorky byl vložen do 

PCR cycleru (Biometra TProfessional TRIO Thermocycler), kde byl 10 minut inkubován 

při 70 °C. Strip byl krátce stočen na malé centrifuze a ihned umístěn na led. Následně 

bylo ke vzorku přidáno 20,6 μl premixu 2, pipetou promícháno a poté bylo 24 μl takto 

připravené reakční směsi umístěno do mikrozkumavky nového stripu (těchto 24 μl tvořilo 

RT+ reakci, ke které byla přidána reverzní transkriptáza, zbylých 12 μl bylo pro RT- 

reakci neobsahující reverzní transkriptázu). Všechny vzorky byly inkubovány po dobu 10 

minut při pokojové teplotě. Do každé mikrozkumavky obsahující RT+ reakční směs byl 

přidán 1 μl M-MLV reverzní transkriptázy, reakční směs byla pipetou o větším objemu 

promíchána a stripy s RT+ reakcemi byly inkubovány 10 minut při pokojové teplotě. 

Všechny stripy (s RT+ i RT- reakcemi) byly vloženy do PCR cycleru s nastaveným 

programem podle Tab. 8. Po proběhnutí reverzní transkripce se výsledný produkt ředil 

v poměru 3:1 0,5 x TE (Tris-EDTA). Výsledná naředěná cDNA byla dlouhodobě 

uchovávána při – 80 °C. 
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Tab. 7: Složení premixu 1 a 2 použitých pro reverzní transkripci 

Premix 1 
Množství na jeden vzorek 

(RT+ i RT- reakci) [μl] 

Random Hexamers (50 μM) 3 

RNase free water 9,4 

Premix 2  

dNTP (10 mM) 1,1 

5x First strand buffer 7,5 

0,1M DTT 3,75 

Trehalóza (1,37M) 7,5 

rRNAsin (40 units/µl) 0,75 

 

Tab. 8: Podmínky programu pro reverzní transkripci 

Teplota [°C] Čas (minuty) 

37 35 

42 35 

50 15 

75 15 

4.2.10 Kvantitativní PCR (qPCR) 

Pro stanovení relativní míry transkripce sledovaných genů u B6PF1 hybridů 

nesoucích transgen a bez transgenu byla využita metoda kvantitativní PCR po reverzní 

transkripci (RT-qPCR). Jako templát byly použity cDNA vždy z několika biologických 

vzorků (biologické replikáty), jako negativní kontrola sloužily RT- vzorky (s neproběhlou 

reverzní transkripcí) a voda. Pro každou cDNA byly provedeny tři technické replikáty. 

Aby nebyla detekována amplifikace z genomové DNA (která mohla být jako kontaminant 

přítomná ve vyizolované RNA) byly použité primery navržené tak, aby nasedaly 

v různých exonech. Bylo použito 4 párů primerů detekujících transkripci z genů Psmb1, 

Tbp, konstitutivního transkriptu Pdcd2 a obou typů transkriptů Pdcd2 (konstitutivního i 

alternativního). Jako referenční gen byl zvolen Actb, který je vhodným referenčním 

genem pro analýzy pomocí kvantitativní PCR z varlat (Gong et al, 2014). Sekvence 

jednotlivých primerů a podmínky pro PCR reakce jsou shrnuty v Tab. 9. Pro RT-qPCR 

byl použit LightCycler® FastStart DNA Master SYBR® Green I kit (Roche). PCR reakce 
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probíhala v celkovém objemu 10 μl, obsahovala vždy 1 μl FastStart DNA Master SYBR 

Green I mix, 1 μl cDNA, 1 μl primerů (oba z páru 5 mM), koncentrace MgCl2 podle Tab. 

9 a vodu. PCR probíhala v přístroji Light Cycler 480 II (Roche), program pro 

kvatnitativní PCR je shrnutý v Tab. 11. Pro každý typ primerů je specifická teplota jejich 

nasedání a vzhledem k očekáváné velikosti produktu byla nastavena různě dlouhá 

elongační fáze PCR cyklu. 

Z křivek tání pro jednotlivé reakce bylo ověřeno, že amplifikace je specifická a 

nevznikají nespecifické produkty či dimery primerů (příklad na Obr. 7). Byla stanovena 

relativní hladina transkriptu jednotlivých sledovaných genů, která byla normalizována na 

expresi referenčního genu Actb (2-(Ct studovaný gen - Ct Actb)). 

Metoda qPCR byla využita i pro ověření úspěšnosti chromatinové imunoprecipitace 

s protilátkou proti H3K36me3 provedené pro vzorky z myší kmene PWD (podkapitola 

4.2.10). Byly analyzovány vzorky všech tří genotypů (Prdm9-/-, Prdm9+/- a Prdm9+/+) a to 

jak vzorky prošlé chromatinovou imunoprecipitací tak vzorky se vstupní DNA (která 

neprošla chromatinovou imunoprecipitací a jejich hodnoty proto sloužily pro normalizaci 

dat). Reakce byly prováděny v technických triplikátech, postup qPCR se shodoval 

s postupem popsaným výše avšak s použitím primerů uvedených v Tab. 10.  
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Tab. 9: Sekvence primerů použitých pro qPCR a podmínky pro PCR reakce 

vzorků B6PF1 hybridů 

gen sekvence primerů (5´→ 3´) 
velikost 

produktu 
teplota 

nasedání 
koncentrace 

MgCl2 
reference 

A
ct

b
 GGCTGTATTCCCCTCCATCG 

154 bp 58 °C 3 mM 
Bhattacharyya et 

al. 2014 
CCAGTTGGTAACAATGCCATGT 

P
sm

b
1
 

CGCTTCTTCCCTTACTATGTT 
322 bp 58 °C 4 mM 

Mihola et al. 

2007 
TTTCCTCCCTGATGCCCTCTT 

T
b

p
 ATCCCAAGCGATTTGC 

206 bp 59 °C 4 mM 
Mihola et al. 

2007 
GCTCCCCACCATGTTC 

P
d
cd

2
 

CCTGCGAGTTTTTCGTAA 
219 bp 56 °C 4 mM 

Mihola et al. 

2007 
AGCCGCCAGTCTAATG 

k
o
n

st
it

u
ti

v
n

í 

P
d
cd

2
 ATGGCAAAGCACGAATCC 

104 bp 56 °C 4 mM 
Mihola et al. 

2007 
GGTTTAATCCCTCTTCCATAC 

 

Tab. 10: Sekvence primerů použitých pro qPCR a podmínky pro PCR reakce 

vzorků PWD myší 

lokus sekvence primerů (5´→ 3´) 
velikost 

produktu 
teplota 

nasedání 
koncentrace 

MgCl2 
reference 

H
lx

1
 GGTCGGTGTGAGTATTAGACG 

109 bp 54 °C 2,5mM 
Baker et al. 

2014 
 GGCTACTATACCTTATGCTCTG 

T
rp

5
3
  TGACTTTGGGGTGAAGCTCA 

100 bp 60 °C 3mM 
Mihola et al, 

nepublikovaná 
data   GGAAGTCCTTTGCCCTGAAC 

G
6

p
c  ACAAAGAAACCACCTCCCCC 

91 bp 61 °C 2,5mM 
Mihola et al, 

nepublikovaná 
data   TGAGTGTCCTTCCTAGCAGC 
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Tab. 11: Program pro kvantitativní PCR 

  teplota čas 
pre-inkubace 95 °C 10 min 

amplifikace            
(45 cyklů) 

95 °C 10 s 
x °C * 10 s 
72 °C y s ** 

křivka tání 

95 °C 5 s 

65 °C 60 s 

97 °C ramp rate = 0,1 °C/s 

chladnutí 40 °C 30 s 
* x = teplota nasedání daného typu primerů [°C], ** y = doba amplifikace produktu vypočtená jako délka 

produktu/25 [s] 

 

Obr. 7: Křivka tání pro produkty dané amplifikací pomocí primerů pro Actb. Na obrázku jsou 

souhrnně zobrazeny křivky tání pro produkty dané amplifikací pomocí primerů pro Actb pro 12 vzorků 

cDNA z varlat 18denních myší (reakce provedeny v technických triplikátech). Je zde pouze jeden 

specifický pík, čímž bylo ověřeno, že při amplifikaci nevznikají nespecifické produkty či dimery primerů, 

které by mohli negativně ovlivnit výsledky stanovení relativní hladiny transkriptu genu. Osa y = (-dF/dT), F 

= fluorescence, T = teplota; osa x = teplota [°C] 

4.2.11 Příprava buněčné suspenze 

Příprava buněčné suspenze spermatocytů byla prováděna opakovaně, neboť byly 

využíváni PWD samci staří 12-15 dní, ze kterých nebylo možné v rámci jedné přípravy 

získat dostatečné množství buněk pro chromatinovou imunoprecipitaci. Pro jednu 

přípravu buněčné suspenze byla použita varlata 3-10 samců stejného genotypu (umístěná 

při pitvě do jedné falkony obsahující DMEM). Okamžitě po pitvě bylo do falkonek 
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obsahujících varlata stejného genotypu ve 20 ml DMEM přidáno 0,5 mg LiberaseTM a 5 

μg DNase I a falkonky byly inkubovány v termostatu s třepačkou (incubated shaker, Lab 

companion) při 32 °C a protřepávání 120 rpm po dobu 20 min. Při tomto kroku došlo 

k rozvolnění semenotvorných kanálků. Po inkubaci bylo rozvolnění kanálků podpořeno 

opatrným opakovaným (20 - 30krát) pipetováním vzorku pipetou s odstřiženou špičkou. 

Následovalo stočení vzorků v centrifuze (centrifuga Jouan BR4i, Trigon-plus) při 180 g 

po dobu 8 min při pokojové teplotě. Supernatant byl odebrán a semenotvorné kanálky na 

dně falkonky byly resuspendovány v 20 ml DMEM s přidanými 0,5 mg LiberaseTM a 10 

μg DNase I, vzorek byl opět několikrát promíchán pipetou s odstřiženou špičkou. Po 

inkubaci vzorků při 32 °C a 120 rpm po dobu 20 min byly z kanálků uvolněny buňky 

pomocí promíchání vzorku pipetou s neodstřiženou špičkou (30 - 50krát). Buněčná 

suspenze byla přelita přes 70 μm nylonové sítko do nové falkonky a stočena v centrifuze 

(centrifuga Jouan BR4i, Trigon-plus) při 180 g po dobu 13 min při pokojové teplotě. 

Supernatant byl odstraněn a peleta resuspendována v 200 μl DMEM. 10 μl suspenze bylo 

odebráno a naneseno do Bürkerovy komůrky (dalších 10 μl suspenze bylo odebráno do 

0,5 ml zkumavky pro případné naředění, optimální pro počítání je 2-5 spermatocytů na 

jeden čtverec). Pod světelným mikroskopem (Leica DM 1000 LED) byl spočítán počet 

spermatocytů ve 12 čtvercích (diagonála) a určen průměrný počet spermatocytů na 1 

čtverec. Celkový počet spermatocytů ve vzorku byl dopočítán podle následujícího vzorce: 

počet spermatocytů v 25 čtvercích x ředění x 2500. Pro pozdější imunofluorescenční 

barvení bylo ze suspenze pomocí pipety s odstřiženou špičkou odebráno 15 μl a vneseno 

do 100 μl 0,1 M roztoku sacharózy s 1x proteázovými inhibitory, kde byly buňky 

inkubovány po 13 min při pokojové teplotě (dále viz podkapitola 4.2.12, 

Imunofluorescenční barvení). Zbylá část buněčné suspenze byla naředěna na celkový 

objem 18 ml DMEM s přidanými 5 μg DNase I, vzorek byl opatrně pipetou promíchán a 

stočen na centrifuze (centrifuga Jouan BR4i, Trigon-plus) při 180 g po dobu 13 min při 

pokojové teplotě. Byla odebrána horní vodná fáze a peleta spermatocytů byla 

resuspendována pomocí PBS zahřátého na pokojovou teplotu tak, aby výsledná 

koncentrace byla přibližně 1 milion buněk/ 1 ml. Pro zajištění kovalentního propojení 

(anglicky cross-link) histonů s DNA je nutné přidat paraformaldehyd v takovém 

množství, aby v celkovém objemu vzorku byl o koncentraci 1 %. Vzorky byly poté 

inkubovány po 10 minut při pokojové teplotě na rotačních válečcích. Poté byl přidán 

glycin v takovém množství, aby jeho výsledná koncentrace byla 125mM a vzorky byly 

inkubovány 5 min na rotačních válečcích při pokojové teplotě. Následovalo stočení na 
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centrifuze (centrifuga Jouan BR4i, Trigon-plus) při 180 g po dobu 13 min při pokojové 

teplotě. Supernatant byl odstraněn, k peletě bylo přidáno přibližně 15 ml PBS, jemně 

promícháno a opět stočeno na centrifuze za stejných podmínek. Supernatant byl 

odstraněn, peleta byla zmražena ponořením zkumavky do tekutého dusíku a uskladněna 

při - 80 °C až do jejího použití pro chromatinovou imunoprecipitaci. 

4.2.12 Imunofluorescenční barvení 

Následující kroky přípravy preparátu pro imunofluorescenční barvení navazují na 

přípravu buněčné suspenze popsanou v podkapitole 4.2.11. Přibližně 10 min před 

nanášením buněčné suspenze bylo na podložní sklo po celém jeho povrchu naneseno 180 

μl roztoku PFA (1% paraformaldehyd, 50 mM borát sodný o pH 9,0, 0,15% Triton X100, 

0,2x proteázové inhibitory). Poté, co byly spermatocyty 13 min inkubovány v roztoku 

sacharózy s proteázovými inhibitory (viz. podkapitola 4.2.11), bylo na podložní sklo 

naneseno přibližně 35 μl buněčné suspenze (kápnuto s výšky přibližně 15 cm pipetou 

s odstřiženou špičkou) a sklo bylo umístěno do vlhké komůrky na dobu 3 hodin při 4 °C. 

Sklo bylo poté na krátkou dobu ponořeno do nádoby s destilovanou vodou, necháno lehce 

oschnout (nesmí přeschnout), ponořeno do nádoby s 1x PBS na 5 min a následně bylo 

sklo skladováno v nádobě s 1x PBS při 4 °C několik dní, než bylo provedeno 

imunofluorescenční barvení.  

Sklo s preparátem bylo vyndáno z nádoby s 1x PBS. Pro omezení nespecifické vazby 

protilátek bylo na sklo s preparátem naneseno 120 μl 0,5x MAH pufru, překryto krycím 

sklem a necháno inkubovat po 60 min při pokojové teplotě ve vlhké komůrce. Poté bylo 

krycí sklo opatrně odstraněno a na preparát byly naneseny primární protilátky proti 

SYCP1 (připravena v králíkovi) a SYCP3 (připravena v myši) naředěné ve 100 μl 0,5x 

MAH pufru (ředění uvedeno v tab. 12). Preparát byl překryt krycím sklem a inkubován 

přes noc ve vlhké komůrce při 4 °C. Následující den bylo opatrně odstraněno krycí sklo a 

podložní sklo s preparátem bylo opláchnuto třikrát 10 min roztokem 1x PBS. Poté bylo na 

sklo s preparátem naneseno 100 μl roztoku fluorescenčně značených sekundárních 

protilátek (kozí protilátka 488 vázající se na primární protilátku pocházející z králíka a 

kozí protilátka 568 vázající myší primární protilátku, číslo udává vlnovou délku 

excitačního záření v nm) naředěných v 0,5x MAH (ředění uvedeno v tab. 12). Preparát 

byl přikryt krycím sklem a inkubován po 60 min při 4 °C ve vlhké komůrce ve tmě. Od 

tohoto kroku probíhaly všechny inkubace ve tmě a se vzorkem bylo manipulováno za 
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zhasnutého umělého osvětlení. Následoval oplach skla třikrát 10 min v roztoku 1x PBS. 

Protože primární protilátka proti SYCP3 i proti γH2AFX byla myšího původu, nebylo 

možné aplikovat všechny primární a následně i sekundární protilátky ve stejném kroku. 

Proto bylo až nyní na sklo s preparátem naneseno 100 μl primární protilátky proti 

γH2AFX naředěné v 0,5x MAH podle tab. 12. Preparát byl přikryt krycím sklem a 

inkubován po 60 min při 4 °C ve vlhké komůrce. Poté bylo sklo opět omyto třikrát 10 

min v 1x PBS. Na sklo s preparátem bylo naneseno 100 μl fluorescenčně značené kozí 

647 sekundární protilátky vázající se na myší primární protilátku (naředěnou v 0,5x MAH 

podle tab. 12). Opět byl preparát inkubován pod krycím sklem po 60 min ve vlhké 

komůrce při 4 °C. Následoval opět třikrát 10 min oplach skla v 1x PBS. Poté bylo sklo na 

pár sekund ponořeno do destilované vody, necháno lehce oschnout a preparát byl 

zamontován pod krycí sklo pomocí 20 μl média Vectashield obsahujícího DAPI. 

Z preparátu bylo odečteno nejméně sto spermatocytů (mikroskop Zeiss Axio Imager Z2; 

kamera Zeiss Axiocam IC), u nichž bylo definováno jejich stadium. 

Tab. 12: Primární a sekundární protilátky použité pro imunofluorescenční 

barvení 

primární protilátka ředění sekundární protilátka ředění 

rb SYCP1 1 : 300 go anti-rb 488 1 : 500 

ms SYCP3 1 : 50 go anti-ms 568 1 : 500 

ms γH2AFX 1 : 5000 go anti-ms 647 1 : 500 
rb = králík, ms = myš, go = koza 

4.2.13 Chromatinová imunoprecipitace 

Pomocí chromatinové imunoprecipitace jsme chtěli získat úseky DNA asociované 

s H3K36me3, proto byla použita protilátka proti H3K36me3. Vzorky buněčných suspenzí 

jednotlivých genotypů byly spojeny dohromady a pro imunoprecipitaci bylo použito 

přibližně 7,37 milionu buněk z myší genotypu PWD-Prdm9-/-, 7,53 milionu buněk z myší 

genotypu PWD-Prdm9+/- a 8,50 milionu buněk z myší genotypu PWD-Prdm9+/+ (shrnuto 

v tab. P1 v příloze). 

Lýze buněk a extrakce chromatinu 

Buňky byly resuspendovány v 1,5 ml hypotonického lyzačního pufru s 1mM PMSF a 

1x inhibitory proteáz. Vzorky byly inkubovány po 30 min při 4 °C na rotačním stojánku a 



60 

 

následovalo stočení na centrifuze při 10 000 g po 10 min při 4 °C (Eppendorf Centrifuge 

5424 R). Supernatant byl odebrán a buňky byly resuspendovány pomocí 195 μl MNase 

pufru s přidaným 1mM PMSF a 1x inhibitory proteáz a bylo přidáno 1,5 μl MNase/7,5 

milionu buněk (Micrococcal nuclease, zásobní roztok 15 U/μl). Vzorky byly inkubovány 

8 min při 37 °C ve vodní lázni, takže došlo ke štěpení na mononukleozómy. Po 8 min byl 

pro zastavení štěpení přidán 10mM roztok EDTA a vzorky byly inkubovány na ledu 5 

min a stočeny dvakrát 10 min na centrifuze při 15 000 g a 4 °C. Po každé centrifugaci byl 

supernatant přenesen do nové zkumavky. Takto připravené vzorky chromatinu byly 

okamžitě použity pro chromatinovou imunoprecipitaci. 

Vlastní chromatinová imunoprecipitace 

Aby vlastní imunoprecipitace nebyla prováděna v příliš velkém objemu, byly buňky 

každého genotypu rozděleny do 3 zkumavek. Nejprve bylo připraveno do zkumavky 180 

μl magnetických kuliček s navázaným proteinem A (20 μl/ zkumavku, kde bude 

prováděna imunoprecipitace) a zkumavka byla umístěna do stojánku s magnetem, kuličky 

se přitisknou k magnetické stěně stojánku a lze odebrat supernatant, aniž bychom kuličky 

nasáli pipetou. Kuličky byly třikrát promyty pomocí 900 μl RBD pufr (RIPA pufr 

s přidaným 50 mg/ml BSA a 0,5 mg/ml DNA ze spermií sledě). Po každém přidání RBD 

pufru byla zkumavka na chvíli umístěna do rotátoru, aby byly kuličky důkladně 

resuspendovány. Po posledním promytí byl RBD pufr pipetou odsán a kuličky byly 

resuspendovány v 450 μl RBD pufru a bylo k nim přidáno 45 μl protilátky proti 

H3K36me3. Zkumavka byla inkubována po 20 min v rotačním stojánku při pokojové 

teplotě, aby mohlo dojít k navázání protilátky na protein A. Poté byly magnetické kuličky 

třikrát promyty v 900 μl RBD pufru a následně resuspendovány v 1350 μl RBD pufru 

s přidaným 1mM PMSF a 1x inhibitory proteáz. Takto připravené kuličky byly rozděleny 

do 9 zkumavek po 150 μl. Do každé zkumavky bylo přidáno 52 μl ze vzorku chromatinu 

(to odpovídá přibližně množství chromatinu ze 2 milionů buněk) a 17 μl ze vzorku 

chromatinu bylo uchováno samostatně ve zvláštní zkumavce (vstupní chromatin, který 

neprojde chromatinovou imunoprecipitací, tzv. input). Chromatinová imunoprecipitace 

probíhala přes noc při 4 °C za stálého míchání pomocí rotátoru. Od každého genotypu 

jsme měli také jednu zkumavku, neobsahující magnetické kuličky ale pouze vstupní 

chromatin.  
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Promývání a eluce DNA 

Druhý den byly magnetické kuličky s navázanou protilátkou a s ní asociovaným 

chromatinem třikrát promyty pomocí 100 μl RIPA pufru s 50 mg/ml BSA (za využití 

rotátoru pro důkladné promíchání a magnetického stojánku pro snadné odsávání pufru) a 

následně dvakrát promyty pomocí 100 μl Tris-EDTA pH 8,0. Při posledním promývacím 

kroku pomocí Tris-EDTA byl pro snížení pozadí veškerý objem roztoku s kuličkami 

přenesen do čisté zkumavky. Následovala eluce imunoprecipitovaného chromatinu 

z magnetických kuliček pomocí 100 μl elučního pufru s přidanou proteinázou K (50 

μg/ml). Ke vzorku vstupního chromatinu byl přidán totožný pufr do výsledného objemu 

125 μl. Všechny zkumavky byly inkubovány v třepacím termobloku (Eppendorf 

Thermomixer comfort) při maximální rychlosti třepání 60 min při 65 °C a 150 min při 68 

°C. Následně byly zkumavky umístěny do magnetického stojánku a vodná fáze obsahující 

eluovaný chromatin byla přenesena do nové zkumavky. Eluční krok byl zopakován, 

k magnetickým kuličkám bylo přidáno dalších 25 μl elučního pufru s proteinázou K, 

zkumavky byly inkubovány po 10 min při 68 °C v třepacím termobloku a vodná fáze 

následně přenesena do zkumavek k patřičnému eluovanému vzorku.  

Pro izolaci imunoprecipitované DNA byl použit MinElute® Reaction Cleanup kit 

(Qiagen; všechny níže uvedené chemikálie a kolonky pocházejí z tohoto kitu). Vzorky 

stejných genotypů byly přepipetovány do jedné zkumavky (celkový objem vzorku 625 μl) 

a stejně jako u vzorku vstupního chromatinu k nim byl přidán pětinásobek jejich objemu 

PB pufru. Každý vzorek imunoprecipitované DNA byl postupně nanášen na kolonku a 

stáčen při 3 380 g po 30 s (Eppendorf Centrifuge 5424 R). DNA zachycená na kolonce 

byla poté promyta 400 μl PB pufru (centrifugace při 15 900 g po 60 s; Eppendorf 

Centrifuge 5424 R), po kterém následovalo dvakrát promytí pomocí 750 μl PE pufru 

(centrifugace při 10 000 g po 60 s). Kolonky byly ještě jednou stočeny při 10 000 g po 60 

s, aby byla odstraněna veškerá tekutina z kolonky. Následovala eluce DNA pomocí 10 μl 

EB pufru do čisté zkumavky, vzorek byl 1 min ponechán při pokojové teplotě a poté 

stočen při 15 900 g po 60 s (Eppendorf Centrifuge 5424 R). Eluční krok byl ještě jednou 

opakován s tím rozdílem, že byl vzorek před stočením ponechán 5 min při pokojové 

teplotě. Koncentrace získané DNA byla stanovena pomocí Qubit™ dsDNA HS Assay Kit 

(Invitrogen). 
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4.2.14 Sekvenace 

Sekvenování bylo provedeno v EMBL Genomics Core Facility v Heidelbergu na 

sekvenátoru Illumina NextSeq500. K sekvenování bylo odesláno 10 μl od každého 

vzorku. Celkem byly sekvenovány tři vzorky DNA získané pomocí chromatinové 

imunoprecipitace s protilátkou proti H3K36me3: PWD-Prdm9-/-, PWD-Prdm9+/- a PWD-

Prdm9+/+ a 2 vzorky vstupní DNA neprošlé chromatinovou imunoprecipitací: PWD-

Prdm9-/- a PWD-Prdm9+/+. Sekvenační data jsou nyní v naší laboratoři bioinformaticky 

zpracovávána kolegyní Tatyanou Kobets. V době sepisování mé diplomové práce nebyly 

výsledky celogenomové analýzy ještě k dispozici. 

4.2.15 Statistické metody 

Pro zhodnocení, zda analyzovaná data mají normální rozdělení, byl použit Shapiro-

Wilkův a Lillieforsův test normality. Protože data vypovídající o počtu spermií, 

malformacích spermií a relativní váze varlat neměla normální rozdělení, byla data 

transformována, aby na ně bylo možné použít parametrické statistické metody (relativní 

váha testes: ln(rTW), počet spermií: ln((SC+2)0,8), malformace spermií: ln(% 

malformovaných spermií)). Pro hodnocení fenotypických dat bylo použito lineární 

regrese s následným posthoc Tukey testem pro porovnání rozdílů mezi jednotlivými 

skupinami. Kritická hladina statistické významnosti (p-hodnota, p) byla stanovena na 

0,05. Pokud vyjde p nižší než 0,05 můžeme zamítnout nulovou hypotézu, tedy že mezi 

dvěma skupinami není rozdíl. Pro analýzu výsledků z histologických řezů byl použit chí-

kvadrát test s následnou Bonferroniho korekcí. Pro porovnání míry exprese genů mezi 

transgeny byl použit neparametrický Wilcoxonův test, protože vstupní data 

neměla normální rozdělení. Pro posouzení vztahu a síly závislosti mezi dvěma různými 

typy naměřených veličin dat bylo využito výpočtu Pearsonova korelačního koeficientu. 

Pearsonův korelační koeficient se pohybuje v rozmezí -1 až 1, kdy záporné číslo značí 

negativní závislost a kladné číslo značí pozitivní závislost mezi sledovanými veličinami. 

Pearsonův korelační koeficient rovný 0 naznačuje, že mezi veličinami není žádná lineární 

závislost. Statistická analýza byla provedena za pomoci kolegyně Tatyany Kobets, grafy 

jsem vytvořila v programu Python 3.7.  
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5 Výsledky 

5.1 Výskyt H3K36me3 v genomu Prdm9 deficientních myší 

kmene PWD 

Myší samčí jedinci kmene PWD deficientní pro Prdm9 (PWD-Prdm9-/-) mají snížený 

počet spermií (Mihola et al, 2019), čímž se odlišují od Prdm9-/- samců kmene B6 (B6-

Prdm9-/-) u nichž nejsou v nadvarleti přítomny žádné spermie (Hayashi et al, 2005). 

PRDM9 trimetyluje H3K4 a H3K36. Současný výskyt H3K4me3 a H3K36me3 je 

charakteristický pro místa hotspotů meiotické rekombinace (Grey et al, 2017; Powers et 

al, 2016) a je pravděpodobně důležitý pro její úspěšný průběh. PWD-Prdm9-/- i B6-

Prdm9-/- samci se mezi sebou neliší ve výskytu H3K4me3 (Mihola et al, 2019), otázkou 

zůstává, jak je tomu s výskytem H3K36me3. Cílem mé diplomové práce bylo pomocí 

chromatinové imunoprecipitace získat úseky DNA asociované s H3K36me3 ze vzorků 

myších varlat PWD-Prdm9-/- samců a kontrolních jedinců nesoucích funkční alelu Prdm9. 

Vzorky DNA získané pomocí chromatinové imunoprecipitace byly následně otestovány 

metodou qPCR, zda relativní míra zastoupení imunoprecipitovaných úseků DNA 

odpovídá míře H3K36me3 ve známých lokusech genomu. 

5.1.1 Ověření poměrného zastoupení spermatocytů ve vzorcích pro 

imunoprecipitaci 

Pro ověření stádia spermatocytů v buněčných suspenzích pro imunoprecipitaci bylo 

provedeno imunofluorescenční barvení vyizolovaných buněk za použití primárních 

protilátek proti proteinům synaptonemálního komplexu SYCP1, SYCP3, proti 

fosforylované formě histonu H2AX (γH2AFX) vyskytující se v oblastech opravovaných 

DSBs (Rogakou et al, 1998) a fluorescenčně značených sekundárních protilátek. 

Abychom pomocí chromatinové imunoprecipitace získali úseky DNA asociované 

s PRDM9-závislou H3K36me3, bylo potřeba mít ve vzorcích co nejvyšší procentuální 

zastoupení spermatocytů ve stadiu leptotene a zygotene, neboť to jsou stadia, ve kterých 

se ve spermatocytech nachází protein PRDM9 (Sun et al, 2015). Příklady spermatocytů 

ve stadiu leptotene, zygotene a také pachytene a diplotene jsou na obr. 8. Obr. 9 

znázorňuje procentuální zastoupení spermatocytů jednotlivých stádiích profáze prvního 
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meiotického dělení u vzorků použitých pro chromatinovou imunoprecipitaci získaných z 

PWD jedinců nesoucích dvě, jednu či žádnou funkční alelu Prdm9. Spermatocyty ve 

stadiu leptotene tvoří ve všech třech případech přes 42 % ze všech přítomných 

spermatocytů, spermatocyty ve stadiu zygotene přes 35 %. Celkem tudíž tyto buňky 

tvořily vždy nejméně 77 % spermatocytů v připravené buněčné suspenzi.  

 

Obr. 8: Příklady jednotlivých stádií spermatocytů profáze I.  

Spermatocyt ve stadiu leptotene, zygotene (dva spermatocyty vedle sebe), pachytene a diplotene. 

Barveno pomocí primárních a fluorescenčně značených sekundárních protilátek. Červeně značen protein 

SYCP3 (axiální element synaptonemálního komplexu), zeleně SYCP1 (centrální element synaptonemálního 

komplexu), růžově fosforylovaná forma H2AX (oblast DSBs), modře jádro. V leptotene dochází k iniciaci 

DSBs, které detekujeme jako silný růžový signál v oblasti celého jádra, zelený signál značící úsek 
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homologů, mezi kterým je zformován i centrální element synaptonemálního komplexu, se zde ještě vůbec 

nevyskytuje. V zygotene se mezi homology začíná formovat synaptonemální komplex, který je detekován 

jako překryv zeleného a červeného signálu, zatím pouze podél části homologů. V pachytene jsou u správně 

se vyvíjejícího spermatocytu homologní chromozómy zcela v synapsi, kompletní synaptonemální komplex 

se vyskytuje po celé délce homologů, a tudíž detekujeme kompletní překryv červeného signálu se zeleným 

u všech autozomů. Růžový signál značící oblast DSBs je zde detekován pouze v oblasti gonozomů. 

V diplotene se synaptonemální komplex začíná rozpadat (zelený signál není přítomen po celé délce 

homologů). Homology však zůstaly spojeny v místech chiazmat. 

 

Obr. 9: Vzorky použité pro chromatinovou imunoprecipitaci obsahovaly 

z převážné většiny spermatocyty ve stadiu leptotene a zygotene 

osa y = procento spermatocytů daného stádia; osa x = genotyp: Prdm9+/+ značí přítomnost dvou 

funkčních alel Prdm9 na PWD pozadí, Prdm9+/- značí přítomnost jedné funkční alely Prdm9 na PWD 

pozadí, Prdm9-/- značí deficienci obou alel Prdm9 na PWD pozadí; barevně jsou odlišeny spermatocyty 

daného stádia profáze (modře: leptotene - L, oranžově: zygotene - Z, zeleně: pachytene - P, červeně: 

diplotene - D) 

5.1.2 Kontrola úspěšnosti proběhlé chromatinové imunoprecipitace 

Před odesláním vzorků imunoprecipitované DNA do sekvenačního střediska bylo 

nutné změřit koncentraci této DNA, což bylo zároveň prvním krokem ověření úspěšně 

proběhlé imunoprecipitace s použitím protilátky proti H3K36me3. Stanovení koncentrace 

bylo provedeno pomocí Qubit™ dsDNA HS Assay Kit (Invitrogen), fluorometrické 

metody stanovení DNA. Výsledné koncentrace jsou shrnuty v tab. 13. 
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Imunoprecipitovaná DNA byla získána v dostatečné koncentraci i množství nezbytném 

pro sekvenaci, potřebná minimální koncentrace je 0,3 ng/μl a potřebné celkové množství 

DNA je 5 ng. Bylo tak možné přistoupit k dalšímu ověřovacímu kroku. 

Tab. 13: Koncentrace imunoprecipitované DNA ve vzorcích PWD myší různých 

genotypů 

genotyp vzorku c [ng/ul] 

celkové množství 

DNA ve vzorku [ng] 

IP PWD-Prdm9+/+ 2,3 45,2 

IP PWD-Prdm9+/- 2,6 52,8 

IP PWD-Prdm9-/- 3,1 62,4 

Input PWD-Prdm9+/+ 7,2 143,2 

Input PWD-Prdm9+/- 10,5 210,0 

Input PWD-Prdm9-/- 11,4 228,0 

IP = vzorek prošlý procesem chromatinové imunoprecipitace, Input = vzorek obsahující vstupní DNA 

neprošlou chromatinovou imunoprecipitací, c = koncentrace 

Dalším krokem ověřujícím úspěšnost imunoprecipitace bylo provedení qPCR. Bylo 

využito tří párů primerů amplifikujících DNA lokusy lišící se svou asociací s H3K36me3. 

Primery navržené podle DNA sekvence lokusu Trp53 amplifikují DNA z těla genu 

Trp53, což je ve spermatocytech oblast aktivní transkripce a je tak obohacena o 

H3K36me3 nezávisle na přítomnosti proteinu PRDM9. Primery nazvané Hlx1 amplifikují 

DNA z oblasti Hlx1, aktivního hotspotu rekombinace u myší kmene PWD, který je tak 

obohacený o H3K36me3 pouze za přítomnosti proteinu PRDM9 (Baker et al, 2015, ústní 

sdělení Petko Petkov Ph.D.). Poslední použité primery ležící v intronu genu G6pc 

(glukóza-6-fosfatáza) amplifikují DNA, která není asociovaná o H3K36me3, protože není 

ve spermatocytech vůbec exprimována, ani zde neleží u PWD myší aktivní hotspot 

rekombinace. Pokud tedy imunoprecipitace proběhla úspěšně, měla by být relativní 

hladina DNA amplifikovaná z lokusu Trp53 vysoká a totožná ve vzorcích z myší všech tří 

genotypů (Prdm9+/+, Prdm9+/-, Prdm9-/-). Jelikož je míra H3K36me3 v hotspotech 

rekombinace závislá na přítomnosti PRDM9 a klesá tak úměrně s množstvím tohoto 

proteinu, měla by být relativní hladina DNA amplifikovaná z lokusu Hlx1 vysoká u 

vzorku z myší genotypu Prdm9+/+, nižší u vzorku z myší genotypu Prdm9+/- a téměř 
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žádná u vzorku genotypu Prdm9-/-. Relativní hladina DNA amplifikované z lokusu G6pc 

by měla být velmi nízká pro vzorky z myší všech tří genotypů. Na grafu (Obr. 10) jsou 

vyneseny relativní hladiny DNA amplifikované z těchto lokusů ze všech tří zmíněných 

vzorků. Hladiny detekované DNA se shodují s naším předpokladem, a tudíž poukazují na 

úspěšně proběhlou chromatinovou imunoprecipitaci s použitím protilátky proti 

H3K36me3.  

 

Obr. 10: Ověření úspěšnosti chromatinové imunoprecipitace pomocí qPCR u 

vzorků z myších PWD samců lišících se počtem funkčních kopií Prdm9. Byla 

detekována rozdílná relativní hladina DNA ve třech lokusech lišících se asociací 

s H3K36me3. 

osa y = relativní jednotky znázorňující relativní hladiny vzorku imunoprecipitované DNA 

normalizované na vstupní vzorek DNA (vzorek neprošlý imunoprecipitací), 2-(Ct vzorek po imunoprecipitaci1 - Ct vstupní 

vzorek); osa x = genotyp: Prdm9+/+ značí přítomnost dvou funkčních alel Prdm9 na PWD pozadí, Prdm9+/- 

značí přítomnost jedné funkční alely Prdm9 na PWD pozadí, Prdm9-/- značí deficienci obou alel Prdm9 na 

PWD pozadí; barevně jsou odlišeny jednotlivé testované lokusy (modře: Trp53, oranžově: Hlx1, zeleně: 

G6pc) 
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5.2 Vliv exprese genů z transgenu na fertilitu 

mezi(pod)druhových hybridů B6PF1 

Studiu vlivu přítomnosti transgenu na fitness transgenních jedinců se věnuje řada 

výzkumů (Catteruccia et al, 2003; Irvin et al, 2004; Patil et al, 2015). V naší laboratoři 

sledujeme vliv transgenu BAC 21 a BAC 346 (oba nesoucí obdobný úsek z chromozómu 

17) na sníženou plodnost B6PF1 hybridů (Mihola et al, nepublikovaná data). Cílem mé 

diplomové práce bylo ověřit, zda exprese genů z transgenu může mít vliv na sníženou 

plodnost těchto mezi(pod)druhových hybridů nesoucích transgen BAC 21, BAC 346 či 

oba transgeny zároveň. Plodnost B6PF1 hybridů nesoucích transgen a kontrolních B6PF1 

zvířat bez transgenu (dále zmiňovány jako kontroly) byla měřena stanovením celkového 

průměrného počtu spermií v nadvarlatech. Dalšími studovanými fenotypovými znaky 

byly malformace spermií, relativní váha varlat a procentuální zastoupení semenotvorných 

kanálků obsahujících různá stádia vyvíjejících se spermatických buněk. Relativní hladina 

transkripce jednotlivých genů přítomných v transgenu (Psmb1, Tbp a Pdcd2) ve varlatech 

byla analyzována pomocí RT-qPCR. 

5.2.1 Fenotyp B6PF1 hybridů 

Pro posouzení parametrů plodnosti jedince bylo nejprve provedeno stanovení počtu 

spermií a relativní váhy varlat. Obr. 11 zobrazuje počty spermií samců jednotlivých 

genotypů a je patrné, že B6PF1 hybridi nesoucí transgen BAC 21, BAC 346 či kombinaci 

BAC 21 i BAC 346, mají signifikantně nižší množství spermií než B6PF1 jedinci bez 

transgenu. V grafu jsou kromě jedinců použitých v mé diplomové práci zahrnuti také 

ostatní B6PF1 transgenní jedinci a jejich kontroly pitvaní v naší laboratoři, větší vzorek 

jedinců umožňuje provést lepší statistickou analýzu dat. Obr. 12 zobrazuje signifikantně 

sníženou relativní váhu varlat (váha páru varlat vztažená k celkové váze těla) jedinců 

majících v genomu BAC 21, BAC 346 či kombinaci obou (BAC 21 + 346) oproti 

kontrolám bez transgenu, v grafu jsou zahrnuti stejní jedinci jako v grafu na obr. 11. 
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Obr. 11: Transgenní B6PF1 samci mají signifikantně nižší počet spermií oproti 

netransgenním kontrolám 

Počet spermií = celkový počet spermií v nadvarlatech (v milionech); tečka znázorňuje vždy jedno 

analyzované zvíře (barevně je odlišen genotyp: modře B6PF1-BAC 21, žlutě B6PF1-BAC 346, zeleně 

B6PF1-BAC 21 + 346, červeně B6PF1); znázorněn medián (střední vodorovná čára), rozsah od dolního a 

horního kvartilu (box), rozsah přilehlých hodnot (svislá čára) a odlehlé hodnoty; p (model lineární regrese + 

posthoc Tukey test) 

 

Obr. 12: Transgenní B6PF1 samci mají signifikantně nižší relativní váhu varlat 

oproti netransgenním kontrolám 

rTW = relativní váha varlat (v mg/g); znázornění dat a statistika viz legenda obr. 11 
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Dalším sledovaným fenotypem kromě počtu spermií a váhy testes byly malformace 

spermií. Otázkou bylo, zda přítomnost transgenu ovlivňuje množství spermií s 

malformacemi u B6PF1 hybridů. Na obr. 13 jsou analyzovány malformace spermií 

B6PF1 hybridů nesoucích transgen BAC 21 či BAC 346 a kontrolních zvířat, která byla 

pitvána v naší laboratoři (souhrn získaných dat v tab. P2 v příloze). Graf ukazuje 

signifikantně vyšší procento spermií s malformacemi u jedinců nesoucích BAC 21 i BAC 

346 oproti jedincům bez transgenu. Rozptyl v množství spermií s malformacemi u B6PF1 

hybridů je velký (krajními pozorovanými hodnotami jsou 17 a 84 % spermií 

s malformacemi), ale nejčastěji tito jedinci mají okolo 34 % malformovaných spermií. 

Příklady pozorovaných malformací spermií a zdravé spermie jsou zobrazeny na Obr. 14. 

 

Obr. 13: B6PF1 samci s transgenem mají signifikantně vyšší procento spermií s 

malformacemi oproti netransgenním kontrolám 

y = procento malformovaných spermií; tečka znázorňuje jedno analyzované zvíře, barevně jsou odlišeny 

genotypy (modře: B6PF1-BAC 21, žlutě: B6PF1-BAC 346 a zeleně: B6PF1 bez transgenu); znázorněn 

medián (střední vodorovná čára), rozsah od dolního a horního kvartilu (box), rozsah přilehlých hodnot 

(svislá čára) a odlehlé hodnoty; p (model lineární regrese + posthoc Tukey test) 
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Obr. 14: Příklady pozorovaných malformací spermií.  

Na obrázku A a B je zobrazena zdravá spermie bez malformace, na obrázcích C až H jsou obrázky 

spermií s různými malformacemi (C – bičík abnormálně okolo hlavičky, D – malformace háčku, E až H – 

různé abnormální tvary celé hlavičky). 

Dále jsem sledovala, zda se liší zastoupení různých typů vyvíjejících se 

spermatických buněk (spermatocytů, kulatých spermatid a elongovaných spermatid) 

v semenotvorných kanálcích varlat (souhrn dat v tab. P3 v příloze). Na grafu (Obr. 15) 

jsou vynesena procenta semenotvorných kanálků obsahujících jako nejvyšší vývojové 

stádium spermatocyty, kulaté spermatidy či elongované spermatidy ve varlatech B6PF1 

hybridů s transgenem a bez transgenu. Z grafu je patrné, že zastoupení těchto buněk se u 

B6PF1 s transgenem a bez transgenu liší. U B6PF1 hybridů nesoucích transgen BAC 21 

či BAC 346 se nachází signifikantně méně semenotvorných kanálků obsahujících 

minimálně jednu elongovanou spermatidu, oproti tomu je zde vyšší počet kanálků, u 

nichž je nejvyšším vývojovým stádiem spermatické buňky kulatá spermatida a kanálků 

obsahujících pouze spermatocyty (příklady semenotvorných kanálků na obr. 16). Zároveň 

u transgenních jedinců se v semenotvorných kanálcích nachází méně buněk než u 

kontrolních jedinců bez transgenu. 
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Obr. 15: Procentuální zastoupení semenotvorných kanálků nacházejících se 

v odlišném stádiu spermatogeneze se liší mezi B6PF1 hybridy s transgenem a bez 

transgenu 

osa y = procento kanálků obsahujících jako nejvyšší vývojové stádium daný typ buněk; osa x = genotyp 

B6PF1 hybridů (Tg- = kontrolní jedinci bez transgenu, BAC 21/ BAC 346 = jedinci nesoucí BAC 21 či 

BAC 346); barevně jsou odlišeny kanálky obsahující jako nejvyšší vývojové stádium tyto typy buněk 

(zeleně: spermatocyty – SC, oranžově: kulaté spermatidy – KS, modře: elongované spermatidy – ES); p = p 

hodnota určující hladinu signifikance (chí-kvadrát test s Bonferroniho korekcí), analyzováno 5 Tg-, 3 BAC 

21 a 3 BAC 346 B6PF1 jedinci (min. 200 kanálků od každého jedince) 
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Obr. 16: Histologické řezy varlat B6PF1 hybridů.  

Na obrázcích A-B je řez semenotvorným kanálkem B6PF1 samce nesoucího transgen, obrázek C je 

z B6PF1 bez transgenu. A je příkladem kanálku obsahujícím jako nejvyšší vývojové stadium spermatocyty, 

B kulaté spermatidy, C elongované spermatidy. SG = spermatogonie, SC = spermatocyt, KS = kulaté 

spermatidy, ES = elongované spermatidy, SB = Sertoliho buňka, měřítko: 20 μm 
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5.2.2 Exprese genů z transgenu BAC 21 a BAC 346 

Pro ověření vlivu jednotlivých genů nacházejících se na transgenu na sníženou 

fertilitu B6PF1 hybridů nesoucích transgen byla provedena analýza genové exprese 

pomocí RT-qPCR. Pomocí této metody detekujeme pouze míru transkripce daného genu, 

cílem této diplomové práce nebyla analýza množství exprimovaného proteinu. 

Analyzováno bylo celkem 44 jedinců, z toho 12 starých 18 dní, 12 starých 28 dní a 20 

dospělců (souhrn fenotypických dat jedinců využitých pro RT-qPCR v tab. P4 v příloze 

této práce). Na grafu (Obr. 17) je zobrazena relativní kvantifikace exprese jednotlivých 

genů (Psmb1, Tbp a Pdcd2 s použitím dvou párů primerů amplifikujících jeho 

konstitutivní transkript či oba transkripty – konstitutivní i alternativní) pro jednotlivé 

skupiny zvířat s různými genotypy (B6PF1-BAC 21, B6PF1-BAC 346, B6PF1-BAC 21 + 

346 a B6PF1). Zvýšená hladina všech sledovaných genů u skupin jedinců s transgenem 

oproti kontrolní skupině B6PF1 hybridů značí, že všechny tři geny jsou z transgenu 

exprimovány. V grafu jsou získaná data navíc rozdělena podle stáří testovaných jedinců 

(18, 28 dní a dospělců). V 18 dnech po narození mají v semenotvorných kanálcích varlat 

převážné zastoupení primární spermatocyty a poprvé se zde v tomto dni objevují 

spermatocyty sekundární (Borg et al, 2010) zatímco v 28 dnech po narození tvoří více jak 

polovinu buněk v semenotvorném kanálku kulaté spermatidy (Montoto et al, 2012). 

Pokud by k netypické expresi některého z genů transgenu (která by zapříčiňovala snížené 

parametry plodnosti) docházelo v jedné z těchto konkrétních subpopulací vyvíjejících se 

spermií, byla by tato období, kdy daná subpopulace v semenotvorných kanálcích 

převažuje, vhodná pro její detekci. Protože u B6PF1 hybridů nesoucích transgen dochází 

u 18denních jedinců k signifikantnímu zvýšení počtu kanálků obsahujících apoptotické 

buňky a zároveň byl u dospělců detekován nižší počet postmeiotických pohlavních buněk 

(kulatých a elongovaných spermatid) (Mihola et al, nepublikovaná data), zajímalo nás, 

zda nedochází k nadměrné expresi některého z genů transgenu v těchto konkrétních 

obdobích a zda by tato případná exprese mohla mít vliv na snížené parametry plodnosti 

B6PF1 hybridů nesoucích transgen. Průměrná relativní exprese genů Psmb1, Pdcd2 a Tbp 

se s vzrůstajícím věkem samců mění podobným způsobem jak u jedinců nesoucích 

transgen, tak u jedinců bez transgenu. Hladina Tbp je nejvyšší u dospělců, neboť zde je 

největší procentuální zastoupení spermatid, ve kterých se mRNA Tbp hromadí 

(Persengiev et al, 1996; Schmidt and Schibler, 1997). Spermatidy se u myších samců 

poprvé objevují okolo 24 dne po narození a od 45 dne tvoří převážnou většinu buněk 
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v semenotvorném kanálku (Montoto et al, 2012; Nebel et al, 1961). Tento rozdíl 

v procentuálním zastoupení spermatid u různě starých jedinců způsobuje větší rozdíl 

v hladině transkriptu Tbp mezi prepubertálními jedinci (18 a 28 dní) a dospělci. Pokud 

hraje zvýšená hladina transkripce některého ze zkoumaných genů nějakou roli ve snížení 

fertility B6PF1 hybridů, není to dáno specifickým nárůstem transkripce daného genu 

v některé ze zkoumaných věkových skupin, neboť hladina transkripce všech těchto genů 

se s věkem mění podobně u transgenních i netransgenních jedinců. 
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Obr. 17: Změny v expresi jednotlivých genů nacházejících se na transgenu u 

různě starých transgenních a kontrolních B6PF1 hybridů 

osa y = relativní exprese daného genu normalizovaná na expresi Actb, osa x = sdružená data pro průměrnou 

expresi daného genu u jednotlivých genotypů (B6PF1-BAC 21, B6PF1-BAC 346, B6PF1-BAC 21 + 346 a 

B6PF1 bez transgenu), barevně je odlišeno stáří analyzovaných jedinců (modře: 18 dní po narození, 

oranžově: 28 dní po narození a zeleně: dospělí jedinci), chybová úsečka znázorňuje směrodatnou odchylku 
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5.2.4 Vliv míry transkripce jednotlivých genů z transgenu na celkový 

počet spermií B6PF1 hybridů nesoucích transgen  

Při fenotypizaci B6PF1 hybridů s transgenem bylo prokázáno, že ač mají všichni 

snížený počet spermií oproti B6PF1 jedincům bez transgenu, liší se mezi nimi míra 

snížení počtu spermií. Naše druhá hypotéza tudíž zněla:,,Pokud je genová exprese 

určitého genu z transgenu rozdílná u fertilnějších a sterilnějších B6PF1 jedinců nesoucích 

transgen, mohl by tento gen mít vliv na plodnost těchto hybridů.“ Pro otestování platnosti 

této hypotézy jsem analyzovala, zda existuje korelace mezi počtem spermií a mírou 

genové exprese jednotlivých genů z transgenu. 

Na grafu (Obr. 18) je vynesena korelace mezi celkovým počtem spermií a relativní 

hladinou mRNA jednotlivých genů u B6PF1 hybridů. V grafu jsou zobrazeni i B6PF1 

jedinci bez transgenu, u nichž je exprese genu podle očekávání nižší než u jedinců 

s transgenem. S klesajícím počtem spermií roste hladina transkriptu Psmb1, tato korelace 

je poměrně silná, neboť Pearsonův korelační koeficient = -0,83. Pro Tbp, obdobně jako 

pro Psmb1, platí, že s rostoucím počtem spermií klesá hladina transkriptu Tbp, avšak 

korelace mezi těmito dvěma parametry je výrazně nižší (Pearsonův korelační koeficient = 

-0,65). Korelace mezi relativní hladinou mRNA genu Pdcd2 (obou transkriptů) a 

celkovým počtem spermií u B6PF1 hybridů s transgenem a bez něj je vynesena na 

předposledním grafu (Obr. 18). Ačkoliv i zde dochází s rostoucí hladinou transkriptu ke 

snížení počtu spermií, je korelace mezi těmito dvěma parametry slabá (Pearsonův 

korelační koeficient = -0,54), pro konstitutivní transkript Pdcd2 je korelace ještě slabší. 
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Obr. 18: Nejsilnější korelace mezi počtem spermií a relativní mírou transkriptu 

byla u transgenních a netransgenních B6PF1 hybridů detekována pro gen Psmb1, 

slabší poté pro Tbp a Pdcd2 

osa y = relativní exprese genu normalizovaná na expresi Actb (gen/Actb = 2-(Ct gen - Ct Actb)); osa x = celkový 

počet spermií v milionech; tečka znázorňuje jedno analyzované zvíře, barevně odlišen genotyp B6PF1 

(modře: přítomnost transgenu BAC 21, oranžově: BAC 346, zeleně: BAC 21 + 346 a červeně: nepřítomnost 

transgenu); černě je znázorněna přímka lineární regrese; r = Pearsonův korelační koeficient, p = p hodnota 

určující hladinu signifikance 
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6 Diskuze 

Geneticky modifikované organismy jsou každodenně využívány ve velké části 

výzkumných laboratoří a možnosti jejich využití pro praktické účely mimo vědecké 

ústavy jsou diskutovány již řadu let. Pro efektivní využívání geneticky modifikovaných 

organismů, a to jak v zemědělství, farmaceutickém průmyslu či při boji s hmyzem 

přenášejícím lidská onemocnění, je nutné podrobit tyto organismy řadě experimentů. 

Jedním z diskutovaných témat je vliv transgenu na fitness transgenního jedince a tuto 

otázku řešíme i v naší laboratoři. Na modelovém organismu myši domácí sledujeme vliv 

dlouhého transgenu na plodnost samčích potomků.  

Myší hybridní samci narození křížením samice PWD (poddruh M. m. musculus) a 

samce B6 (poddruh M. m. domesticus) (PB6F1) jsou sterilní (Mihola et al, 2009; Flachs 

et al, 2012; Bhattacharyya et al, 2013). Potomci reciprokého křížení (B6PF1) nejsou 

postiženi kompletní zástavou meiózy a jsou schopni plodit potomky, vykazují však nižší 

parametry plodnosti, projevující se sníženým počtem spermií v nadvarlatech (Flachs et al, 

2012). Přítomnost 150 kb dlouhého transgenu BAC 21 či 140 kb dlouhého transgenu 

BAC 346 vede u B6PF1 hybridů k dalšímu signifikantnímu snížení počtu spermií (o 66 

%) a váhy varlat (o 23 %). Kromě toho jsem analýzou morfologie spermií zjistila, že u 

B6PF1-BAC 21 i B6PF1-BAC 346 hybridů se oproti netransgenním kontrolám nachází 

signifikantně vyšší procento spermií s malformacemi (o 23 %). Snížené parametry 

plodnosti se odrazily i v 2,5krát snížené produkci potomků transgenních oproti 

netransgenním B6PF1 hybridů (Mihola et al, nepublikovaná data). Přestože jsem tedy u 

transgenních hybridů zaznamenala snížené všechny sledované parametry plodnosti, 

někteří jedinci přesto plodili potomky. Ačkoliv jsem pozorovala vyšší procento spermií s 

malformacemi u transgenních myších jedinců, je otázkou, jak velký mají malformace 

spermií vliv na plodnost. Bylo zjištěno, že muži i se 100 % spermií s malformacemi jsou 

schopni počít potomka přirozenou cestou (Kovac et al, 2016). Také analýza dvou myších 

laboratorních kmenů, u nichž se spermie s malformacemi vyskytují ve zvýšené míře 

(průměrně 61,5 % u kmene B10.M/Sgn a 50,2 % u kmene B10.MOL‐TEN1), potvrzuje 

schopnost jedinců s morfologicky abnormálními spermiemi plodit potomky (Hirawatari et 

al, 2015). Abnormální morfologie spermií tudíž není sama o sobě jednoznačným 

kritériem pro určování (ne)plodnosti jedince. Ani výrazné snížení počtu spermií 

nezapříčinilo neplodnost transgenních B6PF1 jedinců. Studie zabývající se vlivem 
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insekticidu cypermethrin na plodnost myší shodně ukazuje, že snížený počet spermií 

spolu se zvýšeným počtem spermií s malformacemi nemusí zabraňovat produkci potomků 

(detekovali snížení počtu spermií až o 53 %) (Al-Hamdani a Yajurvedi, 2010). Dalším 

příkladem samců se sníženou plodností jsou myší samci s delecí v genu Tppp2 (TPPP2, 

anglicky tubulin polymerization promoting protein family member 2, je protein 

nacházející se v elongovaných spermatidách a zralých spermiích), u kterých byl 

detekován signifikantně nižší počet spermií v nadvarlatech i nižší počet potomků 

vzniklých z křížení samců s delecí v Tppp2 oproti kontrolním jedincům bez mutace. 

Nebyl mezi nimi však zaznamenán signifikantní rozdíl ve váze varlat ani v počtu 

spermatocytů a kulatých spermatid v semenotvorném kanálku (Zhu et al, 2019). Ač námi 

studovaní transgenní B6PF1 hybridi měli výrazně snížený počet spermií a zvýšené 

procento spermií s malformacemi, není příliš překvapivé, že byli schopni (ač v menším 

počtu) plodit potomky. Z výše uvedených příkladů čerpajících z jiných publikací je 

patrné, že snížení počtu spermií ani zvýšený výskyt malformovaných spermií nemusí vést 

k samčí neplodnosti. Oproti tomu PWD-Prdm9-/- samci nejsou schopni plodit potomky, 

ačkoliv mají rovněž snížený počet spermií. Počet spermií je však u těchto jedinců oproti 

transgenním B6PF1 hybridům nižší (průměrně okolo 0,4 miliónu spermií na obě 

nadvarlata) (Mihola et al, 2019) a zároveň mají tito jedinci převážnou většinu spermií 

s malformacemi (průměrně okolo 90 %) (nepublikovaná data).  

K nalezení příčiny snížené plodnosti transgenních B6PF1 samců bylo nezbytné 

analyzovat z kvantitativního a kvalitativního hlediska spermatogenní buňky, které dávají 

vznik spermiím. Pomocí histologických řezů varlat bylo analyzováno procentuální 

zastoupení semenotvorných kanálků obsahujících jako nejvyšší vývojové stádium 

spermatocyty, kulaté a elongované spermatidy. Ukázalo se, že u B6PF1 hybridů 

nesoucích transgen je nižší procento kanálků obsahujících elongované spermatidy, než je 

tomu u kontrolních jedinců bez transgenu. Stejně tak je snížen i počet kanálků 

obsahujících kulaté spermatidy. Data získaná z histologických řezů varlat jsou v souladu 

s pozorovaným sníženým počtem spermií B6PF1 transgenních samců. To, že transgenní 

jedinci mají snížený počet spermatid, vylučuje, že by příčina snížené plodnosti 

v přítomnosti transgenu byla pouze v defektním průběhu spermiogeneze. Snížený počet 

kanálků se spermatidami byl pozorován také u myší homozygotních pro deleci v genu 

Hip1 (HIP1 je protein vázající se na F-aktin, tubulin a huntingtin a je nezbytný pro 

správný vývoj spermatid), tito myší jedinci vykazují snížený počet spermií a nižší počet 
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produkovaných potomků (Khatchadourian et al, 2007). Defektní spermatogenezi myších 

mezidruhových hybridů popsal podrobně z histologických řezů varlat i Schwahn se svými 

kolegy. U F1 potomků z křížení M. m. domesticus a M. m. musculus potvrdil také snížený 

počet kulatých spermatid (Schwahn et al, 2018). Snížený počet semenotvorných kanálků 

obsahujících kulaté či elongované spermatidy se následně odráží ve sníženém počtu 

spermií těchto jedinců, což může vést ke sníženému počtu potomků, jako tomu je i u 

mnou studovaných transgenních B6PF1 hybridů. Odlišné procentuální zastoupení 

semenotvorných kanálků se spermatidami u transgenních hybridů poukazuje na defektně 

probíhající spermatogenezi. 

Jak bylo zmíněno výše, snížený počet spermatid u transgenních B6PF1 hybridů může 

znamenat defekt v průběhu meiózy. Jedna z hypotéz vysvětlující mechanizmus, jakým 

dochází ke snížení počtu spermií transgenních B6PF1 hybridů, předpokládá zvýšený 

výskyt chromozómů v asynapsi, který by vedl k zástavě spermatogeneze během prvního 

meiotického dělení. Tvroba synapsí by mohla být narušena tím, že by docházelo ke 

vzniku synapse mezi náhodně integrovanou sekvencí transgenu a homologním úsekem na 

chromozómu 17. Tato hypotéza je ověřována mými kolegy, ale zatím se nepotvrdila. 

Pokud by nebylo za sníženou plodnost transgenních hybridů zodpovědné chybné párování 

homologních chromozómů v meióze, jaký jiný důvod by zde mohl být? Zdá se, že 

vyloučit můžeme i hypotézu tvrdící, že za snížením plodnosti stojí narušení exprese genů 

nacházejících se v místě integrace transgenu. Podobný fenotyp totiž vykazují samci 

nesoucí BAC 21, i samci nesoucí BAC 346, které se oba integrovali do myšího genomu 

nezávisle na sobě, a tedy s vysokou pravděpodobností do odlišných míst genomu. 

Transgen BAC 21 i BAC 346 obsahují kompletní sekvence genů Psmb1, Tbp a 

Pdcd2, oba dva zároveň obsahují nekompletní gen Prdm9 (BAC 21: nekompletní 5´ 

konec Prdm9, BAC 346: nekompletní 3´ konec Prdm9) (Mihola et al, 2009; Mihola a 

Trachtulec 2017). Shoda v genech nacházejících se na obou transgenech a shodný fenotyp 

transgenních jedinců nás vedl k další hypotéze, kterou testuji v této diplomové práci a ta 

je, že nižší počet spermií B6PF1 transgenních hybridů je způsoben deregulací exprese 

genů z transgenu BAC 21 a BAC 346. Pomocí RT-qPCR jsem analyzovala transkripci 

všech intaktních genů nacházejících se na transgenu (Psmb1, Tbp, Pdcd2). Ukázalo se, že 

všechny tři geny jsou z obou transgenů (BAC 21 i BAC 346) transkribovány, i když 

v různé míře (Obr. 17). Gen Pdcd2 je přepisován více z BAC 346 (p = 0.014, 

Wilcoxonvů test) Psmb1 je naopak více přepisován z BAC 21 (p = 0.014, Wilcoxonvů 
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test) a Tbp zhruba z obou transgenů stejně (p = 0.414, Wilcoxonův test). Co může být 

příčinou odlišné exprese totožného genu z různých transgenů? Transgeny se často do 

genomu integrují ve vyšším počtu kopií. S vyšším počtem integrovaných kopií transgenu 

v genomu roste většinou i genová exprese z transgenu (Chandler et al, 2007), ačkoliv 

v některých případech může docházet i k opačné situaci, kdy velké množství kopií 

dlouhého transgenu vede k umlčení exprese (Li et al, 2000). BAC 21 se do myšího 

genomu integroval ve dvou kopiích (Flachs et al, 2014), počet integrovaných kopií BAC 

346 není znám. Při integraci více kopií transgenu nemusí být všechny jeho kopie 

sekvenčně kompletní. Mohlo dojít k integraci neúplné kopie transgenu, a tak by například 

nižší exprese Psmb1 z BAC 346 mohla být způsobená delecí v této oblasti v některé z 

integrovaných kopií transgenu. BAC 21 i BAC 346 byl do myšího genomu integrován 

minimálně v jedné kopii zahrnující kompletní sekvenci všech genů transgenu. Kromě 

počtu integrovaných kopií transgenu má vliv na expresi genů z transgenu také metylace 

jejich promotorů ( Li et al, 2001; Kong et al, 2009; Li et al, 2015). Metylace DNA vede 

k umlčení transkripce genu a je ustanovena až následně po integraci transgenu do DNA. 

V případně námi studovaných transgenů BAC 21 a BAC 346 mohlo dojít k odlišné 

epigenetické modifikaci jednotlivých integrovaných kopií transgenů, a tudíž následně 

k odlišné expresi jejich genů. 

 Výhodou myšího modelu pro studium spermatogeneze je přesné definování typů 

vyvíjejících se spermatických buněk a jejich procentuální zastoupení v semenotvorném 

kanálku varlat u různě starých jedinců (Borg et al, 2010; Montoto et al, 2012), což nám 

umožňuje sledovat změny, k nimž dochází v odlišných stadiích spermatogeneze. Pro 

analýzu genové exprese byli kromě dospělců vybráni jedinci staří 18 a 28 dní, neboť u 

takto starých transgenních B6PF1 hybridů byly pozorovány změny oproti průběhu 

spermatogeneze u B6PF1 kontrol. 18denní jedinci byli zvoleni proto, že byl u 

transgenních hybridů tohoto stáří zaznamenán vyšší počet semenotvorných kanálků 

obsahujících apoptotické buňky oproti kontrolám (Mihola et al, nepublikovaná data). 

28denní jedinci mají v semenotvorném kanálku již vysoké zastoupení spermatid a mohli 

by tak pomoci odhalit, pokud by za snížený počet spermatid transgenních B6PF1 

dospělců mohla deregulace transkripce některého z genů v tomto vývojovém stadiu 

(Montoto et al, 2012). K zvýšení relativní míry transkripce u transgenních samců 

v porovnání s kontrolními jedinci došlo u všech tří mnou studovaných genů u všech 

analyzovaných věkových kategorií (18denní, 28denní, dospělci). Změny v míře 
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transkripce jednotlivých genů u různě starých transgenních jedinců se podobaly změnám 

vyskytujícím se i u B6PF1 kontrol. Pokud zvýšená transkripce některého z genů 

nacházejících se na transgenech ovlivňuje snížený počet spermií transgenních B6PF1 

hybridů, není to dáno tím, že by ke specifickému zvýšení transkripce docházelo pouze 

v některých spermatogenních buněčných typech ve velké míře se vyskytujících v 

18denních či 28denních jedincích. 

Pro posouzení, zda míra transkripce genu z transgenu souvisí s počtem spermií, byla 

korelována relativní míra transkripce genu a celkový počet spermií. Pro gen, který by se 

podílel na snížených parametrech plodnosti transgenních B6PF1 hybridů, byla očekávána 

silnější negativní korelace (se zvyšující se relativní mírou transkripce klesá počet spermií 

jedince). Korelace mezi počtem spermií a relativní hladinou transkriptu Pdcd2 (jak obou 

forem transkriptu, tak pouze konstitutivního transkriptu) je poměrně nízká, což naznačuje, 

že mezi těmito dvěma parametry se pravděpodobně nenachází žádná funkční závislost. 

Pro gen Tbp byla detekována mírně zvýšená korelace mezi mírou jeho exprese a počtem 

spermií jedince. Nejvyšší negativní korelační koeficient (Pearsonův korelační koeficient = 

-0,834) byl detekován pro gen Psmb1, tento gen je tedy nejlepším kandidátem na faktor 

ovlivňující plodnost B6PF1 transgenních hybridů. To, že u některých transgenních 

jedinců s vyšším počtem spermií byla detekována vyšší míra transkripce Psmb1 než u 

jedinců majících nižší počet spermií, může být dáno tím, že pro snížení počtu spermií 

stačí zvýšení hladiny mRNA Psmb1 nad určitou mez, a další zvýšení hladiny tohoto 

transkriptu již přímo neovlivňuje míru snížení počtu spermií jedince. S tím se shodují i 

výsledky z RT-qPCR, z nichž je patrné, že míra transkripce Psmb1 je signifikantně vyšší 

z BAC 21 než BAC 346, ač tito jedinci vykazují totožný fenotyp. Silná korelace mezi 

relativní hladinou transkriptu Psmb1 a počtem spermií ještě neznamená, že zvýšená 

hladina transkriptu Psmb1 je přímou příčinou snížení počtu spermií transgenních B6PF1 

hybridů, nicméně činí z něho dobrého kandidáta. Nelze ani vyloučit, že za sníženou 

fertilitu může více genů, že např. zvýšená aktivita transkripčního regulátoru TBP zvyšuje 

i aktivitu Psmb1. 

Psmb1 jako gen pro proteazomální podjednotku β1 kóduje jeden ze stavebních 

kamenů proteazomu, komplexu, který se podílí na degradaci nepotřebných či nesprávně 

sbalených proteinů v buňce. Ve varlatech savců se nachází specifický typ proteazomu, 

spermatoproteazom (Qian et al, 2013; Uechi et al, 2014). Přítomnost specifického 

proteazomu ve varlatech byla nalezena i u drozofily a narušení izoforem genů podílejících 
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se na jeho tvorbě vede k samčí sterilitě (Belote and Zhong, 2009). Výskyt tkáňově 

specifické formy proteazomu u různých druhů naznačuje jeho důležitost pro správný 

průběh spermatogeneze. Při kondenzaci DNA spermií dochází k výměně histonů za 

protaminy a nepotřebné histony jsou proteazomem degradovány. Výzkumy zabývající se 

studiem proteazomálního proteinu PA200 odhalily jeho důležitost pro odstraňování 

histonů během spermatogeneze a potvrdily tak nutnost správně fungujícího proteazomu 

pro úspěšný vývoj spermií a plodnost jedinců. Jedinci bez funkčního PA200 mají snížený 

počet spermií, mnoho spermií je malformovaných a ve varlatech těchto samců byly 

detekovány abnormální spermatocyty a snížený počet spermatid (Khor et al, 2006; Qian 

et al, 2013). Zvýšená exprese jedné z podjednotek proteazomu by teoreticky také mohla 

vést k narušené tvorbě proteazomálního komplexu. Snížená exprese genů kódujících 

podjednotky proteazomu včetně Psmb1 v souvislosti s narušenou spermatogenezí byla 

detekována také u potkanů (experiment sledoval vliv teofylinu a 1,3-dinitrobenzenu na 

spermatogenezi). Jedinci, kterým byli podávány testované látky, vykazovali jak snížený 

počet spermatid a spermií tak malformace spermií (Tengowski et al, 2007). 

U transgenních B6PF1 hybridů jsem pozorovala obdobné fenotypové změny 

v parametrech plodnosti, jako byly popsány u jedinců s narušenou funkcí proteazomu, a 

zároveň silnou korelaci mezi relativní hladinou transkriptu Psmb1 a počtem spermií. 

Jedním z důvodů snížené plodnosti transgenních B6PF1 hybridů by tudíž mohl být i 

nesprávně fungující proteazom. V případě B6PF1 hybridů nesoucích BAC 21 jsou 

v buňkách přítomny alely Psmb1 z různých myších kmenů (B6, PWD a C3H). Jejich 

přítomnost by mohla u B6PF1-BAC 21 samců vést k defektům při sestavování 

proteazomálních podjednotek a nefunkčnosti proteazomálního komplexu. Například 

následkem jediné mutace vedoucí k záměně aminokyseliny u mitochondriálního 

komplexu IV dochází k nesprávnému skládání podjednotek tohoto enzymového 

komplexu (Lloyd a McGeehan, 2013). Podle Trachtulce et al (2005) jsou proteinové 

sekvence PSMB1 z kmene C57BL/10SnPh (kmen stejného původu jako B6, odlišné 

alelické varianty mezi těmito kmeny byly popsány pouze v H9, Igh2 a Lv lokusu) a C3H 

totožné. Nelze ovšem zcela vyloučit, že u mRNA transkriptů z kmenů B6, C3H a PWD 

dochází k alternativnímu sestřihu, neboť porovnáním sekvencí Psmb1 z kmene B6 a C3H 

v aktuální databázi byl nalezen jednonukleotidový polymorfismus v oblasti posledního 

exonu, který by mohl sestřih potencionálně ovlivnit. Informace o sekvenci myšího kmene 

PWD nejsou v databázi dostupné. Transgen BAC 346 však nese sekvenci z kmene B6, 
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tudíž v genomu B6PF1-BAC 346 a B6PF1 myší se nachází totožná kombinace Psmb1 

alel, ač mají tito jedinci signifikantně rozdílný fenotyp. Možným vysvětlením by tedy 

mohl být odlišný poměr v množství B6 a PWD Psmb1 sekvence, kdy B6 varianta bude 

v genomu transgena převažovat. 

Snížení parametrů plodnosti bylo pozorováno pouze u transgenních hybridních 

jedinců B6PF1. Plodnost B6 a B6-BAC 21 jedinců se mezi sebou neliší (Mihola et al, 

nepublikovaná data). B6PF1 samci mají nižší parametry plodnosti dané současnou 

přítomností dvou různých alel Prdm9, chromozómu XB6 a asymetrických DSBs 

v hotspotech rekombinace (Bhattacharyya et al, 2013; Davies et al, 2016; Flachs et al, 

2012). Toto hybridní genetické pozadí je tak citlivější na přítomnost dlouhého transgenu 

oproti čistému B6 pozadí. Důvodem nesníženého počtu spermií B6-BAC 21 jedinců by 

mohlo být případně i umlčení genové exprese z transgenu pomocí metylace DNA. Bylo 

totiž publikováno, že metylace DNA transgenu se může výrazně lišit u různých myších 

kmenů. Bylo popsáno, že ke změně v metylaci DNA transgenu může dojít již po první 

generaci křížení transgenního jedince na jiný kmen (Schumacher et al, 2000). Při 

využívání transgenních organismů je tudíž vhodné soustředit svou pozornost i na výběr 

genetického pozadí jedinců, kdy na různých genetických pozadích může docházet 

k rozdílnému vlivu transgenu na fitness jedince. 

První podprojekt mé diplomové práce se týkal výskytu H3K36me3 u PWD-Prdm9-/- 

myších samců. PRDM9 jako histonová metyltransferáza trimetyluje H3K4 a H3K36 

v hotspotech rekombinace (Grey et al, 2017; Powers et al, 2016). Myší samci kmene B6 

deficientní pro obě alely genu Prdm9 jsou sterilní (Hayashi et al, 2005). Oproti tomu 

námi studovaní Prdm9-deficientní samci kmene PWD mají spermie, ač ve velmi malém 

počtu (průměrně 0,4 milionu v obou nadvarlatech), a to i přestože jsou hotspoty 

rekombinace stejně jako u jedinců kmene B6 přesunuty do oblasti promotorů (Mihola et 

al, 2019). V somatických buňkách se H3K36me3 uplatňuje v opravách DSBs pomocí 

homologní rekombinace (Carvalho et al, 2014; Pfister et al, 2014). Její role 

v rekombinaci buněk germinálních nebyla zatím zcela objasněna. Bylo však zjištěno, že 

v buňkách germinálních není H3K36me3 nutná pro iniciaci DSBs, pro niž je určující 

pouze přítomnost H3K4me3 (Brick et al, 2012). Abychom mohli posoudit, zda tato 

epigenetická modifikace hraje roli v opravách DSBs při rekombinaci germinálních buněk, 

bylo naším cílem určit rozmístění H3K36me3 v genomu spermatocytů PWD-Prdm9-/- 

myší. Odlišné rozmístění H3K36me3 u PWD-Prdm9-/- myší a B6-Prdm9-/- myší, u nichž 
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jsou v obou případech hotspoty rekombinace přesunuty do oblasti promotorů (Brick et al, 

2012; Mihola et al, 2019), by mohlo vysvětlovat rozdíl v plodnosti těchto jedinců, a 

zároveň přinést nové poznatky o funkci PRDM9. Místa H3K36me3 byla identifikována 

pomocí chromatinové imunoprecipitace s následným sekvenováním. V rámci své 

diplomové práce jsem se podílela na přípravě buněčných suspenzí spermatocytů a na 

provedení chromatinové imunoprecipitace s protilátkou proti H3K36me3. Také jsem 

metodou qPCR ověřila, že byly úspěšně imunoprecipitovné úseky DNA, které jsou ve 

spermatocytech v asociaci s H3K36me3. Nižší množství imunoprecipitované DNA ze 

známého lokusu rekombinace detekované u PWD-Prdm9-/- ve srovnání s PWD-Prdm9+/+ 

potvrzuje schopnost PRDM9 in vivo trimetylovat H3K36 v hotspotech rekombinace 

(Powers et al, 2016). Vzorky byly odeslány k sekvenování do externí laboratoře a získaná 

data jsou nyní zpracovávána kolegyní Tatyanou Kobets. Při zpracovávání dat je nutné 

brát zřetel na to, že v genomu se kromě H3K36me3 závislé na PRDM9 nachází také 

množství H3K36me3 nezávislné na PRDM9 (převážně v tělech aktivně transkribovaných 

genů (Edmunds et al, 2008)). U myších jedinců kmene B6 dochází ve 14. dni po 

narození, kdy se objevují poprvé pachytenní spermatocyty, ke zvýšení exprese SETD2, a 

ta přetrvává i ve stadiu spermatid. V nepřítomnosti SETD2 a ztrátě na ní závislé 

H3K36me3 dochází v pachytenních spermatocytech a spermatidách k zástavě 

spermatogeneze ve stadiu kulatých spermatid. SETD2-závislá H3K36me3 se zde 

vyskytuje, stejně jako v somatických buňkách, v oblastech aktivně transkribovaných genů 

(Zuo et al, 2018). Přítomnost SETD2-závislé H3K36me3 by mohla napomáhat opravám 

DSBs homologní rekombinací v pachytenních buňkách jedinců kmene PWD 

deficientních pro PRDM9 (a tedy deficientních i pro PRDM9-závislou H3K36me3), 

v případě, že by se překrývala s hotspoty meiotické rekombinace u těchto jedinců. 

Ač je přítomnost PRDM9 nezbytná pro plodnost myší kmene B6, význam Prdm9 pro 

úspěšnou rekombinaci není u každého myšího kmene ani jiného druhu organismu 

obdobně nezbytný. Funkční Prdm9 je například postradatelný pro plodnost psů (Axelsson 

et al, 2012) a byla nalezena i žena s poškozeným PRDM9, která zplodila potomky 

(Narasimhan et al, 2016). U člověka se možná uplatňuje jiný mechanismus určování míst 

rekombinace, který zajišťuje, že i v nepřítomnosti funkčního PRDM9 se místa DSBs 

nepřesouvají ve zvýšené míře do oblastí promotorů a dalších míst citlivých na nepřesnou 

opravu DNA. Naproti tomu se u myší kmene PWD (na rozdíl od B6) zřejmě uplatňuje 

jiný (nebo účinnější) mechanismus zabezpečující správné opravy DSBs i přesto, že se 
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nacházejí v promotorech, a následně i zajišťující produkci malého počtu spermií. Zjištění 

role trimetylace H3K36 v procesech rekombinace u myši tak může napomoci k pochopení 

tohoto mechanismu.  
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7 Souhrn 

V mé diplomové práci jsem se zabývala dvěma tématy, která se týkala myší 

s narušenou spermatogenezí. V obou případech byla snížená plodnost myších samců do 

rozdílné míry ovlivněna genem Prdm9, který je v naší laboratoři intenzivně studován. 

První téma práce bylo zaměřeno na zjištění funkce H3K36me3 dané proteinem 

PRDM9 v meiotické rekombinaci. Cílem bylo pomocí chromatinové imunoprecipitace 

získat úseky DNA asociované ve spermatocytech s H3K36me3, a to u myšího kmene 

PWD s různým počtem funkčních kopií Prdm9. Získané vzorky byly analyzovány 

pomocí qPCR a momentálně jsou v naší laboratoři zpracovávána sekvenační data. Samci 

kmene PWD poddruhu M. m. musculus deficientní pro Prdm9 mají, na rozdíl od sterilních 

samců kmene B6 poddruhu M. m. domesticus deficientních pro Prdm9, nízký počet 

spermií. Porovnání výskytu H3K36me3 u těchto myších kmenů by mohlo napomoci 

pochopit funkci této epigenetické modifikace v meiotické rekombinaci a určit, zda může 

být důvodem rozdílného fenotypu deficience PRDM9 u myší rozdílného poddruhového 

původu. V somatických buňkách napomáhá H3K36me3 v opravách zlomů pomocí 

homologní rekombinace, mou hypotézou je, že roli v opravách DSBs by tato epigenetická 

značka mohla mít i v buňkách germinálních. 

Druhým tématem bylo studium transgenních mezi(pod)druhových myších hybridů se 

sníženou plodností. Byl analyzován fenotyp transgenních B6PF1 hybridů a detekován 

snížený počet spermií, nižší relativní váha varlat a vyšší procento spermií s malformacemi 

oproti B6PF1 hybridům bez transgenu. Hlavním cílem této části bylo ověřit, zda se na 

snížené plodnosti může podílet deregulace exprese některého z genů nacházejících se na 

transgenu. Byla odhalena silná korelace mezi relativní mírou transkripce genu Psmb1 a 

počtem spermií hybridních jedinců. Zjištění, zda a jak exprese různých alel Psmb1 

ovlivňuje spermatogenezi těchto myších samčích hybridů a zda zapříčiňuje jejich 

sníženou plodnost, vyžaduje další experimenty. Jednou z hypotéz je možné defektní 

sestavování proteazomu v přítomnosti nadbytku proteinu PSMB1. Nutnost funkčního 

proteazomu pro úspěšnou spermatogenezi již byla potvrzena (Khor et al, 2006; Qian et al, 

2013; Tengowski et al, 2007). Studium fitness hybridních jedinců a vlivu transgenu na 

fitness je důležité z hlediska zvažování možností uplatnění geneticky modifikovaných 

organismů, například při snaze o vymýcení hmyzem přenášených lidských onemocnění. 
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