
 

Posudek diplomové práce “Role histonových modifikací a genové exprese v myší 

spermatogenezi” autorky Bc. Kláry Křivánkové. 

 

Tato diplomová práce je rozdělena do dvou podprojektů, jejichž společným tématem je studium 

spermatogeneze u samců myšího kmene PWD/PhJ poddruhu Mus musculus musculus a jeho 

hybridů. Dva hlavní cíle diplomové práce byly: 

1. Připravit a porovnat celogenomové mapy trimetylace lysinu 36 v histonu 3 

(H3K36me3) v chromatinu samčích germinálních buněk u dvou variant myšího 

kmene PWD/PhJ, a to konkrétně jak u samotného kmene PWD/PhJ, tak u jeho 

genetické modifikace, obsahující homozygotní deleční mutaci genu Prdm9  

PWD/PhJ.Prdm9-/-. 

2. Zjistit vliv navýšené genové dávky tří genů (Tbp, Pdcd2, Psmb1), které jsou 

umístěny v oblasti genomu sousedící s genem Prdm9, pomocí dříve připravených 

transgenních myších linií na průběh spermatogeneze u první filiální generace 

semifertilních hybridních samců (C57BL/6J x PWD/PhJ) F1. 

 

Hodnocení:  

Úvod práce, zvláště literární přehled a také metody jsou podrobně a velmi dobře zpracované.  

Uvádějí studovanou problematiku do kontextu současných znalostí s detailním zaměřením na 

funkci genu Prdm9 v regulaci meiotické homologní rekombinace a fertility u samců. V úvodní 

části je také představena laboratoř na ÚMG AV ČR, kde byla práce naměřena a vyhodnocena. 

Hlavní metodické přístupy jsou v zásadě dva: P1, chromatinová precipitace pomocí protilátky 

proti H3K36me3 s přípravou vzorků na sekvenování (ChIP-seq) a P2, kvantitativní PCR po 

reversní transkripci pro geny Tbp, Pdcd2, Psmb1 (RT-qPCR).  

Podprojekt 1 (P1) není zatím kompletní a je v současné době ve fázi analýzy ChIP-seq 

H3K36me3 dat. V této práci nejsou prezentována ani hrubá předběžná DNA sekvenační data. 

Autorka se zde zaměřila na popis metody a výsledky kvalitativní a kvantitativní kontroly 



imunoprecipitované DNA. Tato část je popsána systematicky a velmi podrobně a výsledky 

kontrolních analýz imunoprecipitované DNA splňují potřebné standardy. Dávají tedy dobrý 

předpoklad, že nasbíraná sekvenační data budou základem pro vytvoření rozdílných 

celogenomových map epigenitické modifikace H3K36me3 u myší PWD s normální alelou genu 

Prdm9+/+ oproti alele mutované Prdm9-/-. Pak se dá předpokládat, že porovnáním těchto map se 

se odhalí místa trimetylace lysinu 36 na histonu H3, která se budou vyskytovat jen u chromatinu 

v přítomnosti genu Prdm9 a mohou tedy být specifická pro ustavení rekombinačních hotspotů, 

ale kromě toho také místa, která budou specifiká jen pro PWD.Prdm9-/-. 

Podprojekt 2 (P2) byl zaměřen na ověření hypotézy, zda zvýšení počtu kopií tří genů (Tbp, 

Pdcd2, Psmb1) sousedících s genem Prdm9 u hybridních samců, F1 potomků matky transgenní 

linie C57BL/6J.BAC21 (B6.BAC21) a   linie C57BL/6J.BAC346 (B6 .BAC346) s otcem 

PWD/PhJ povede ke zvýšení exprese těchto tří genů a ovlivní paramatry fertility F1 hybridů. 

Analýza počtu spermií, relativní váhy testes i frekvence malformovaných spermií potvrdila tento 

předpoklad platí, ukázala totiž, že hybridní samci (B6.BAC21 x PWD) F1 a (B6.BAC346 x 

PWD) F1 nesoucí extra kopie výše zmíněných tří genů mají statisticky signifikantní pokles všech 

tří parametrů fertility. Míra relativní exprese genů  Tbp, Pdcd2, Psmb1 byla stanovena pomocí 

RT-qPCR pro jednotlivé samce. Pak byly pro jednotlivé samce spočítány Pearsonovy korelační 

koeficienty pro úrovně exprese těchto genů a jednotlivé parametry fertility. Nejvyšší stupeň 

korelace zvýšené exprese s poklesem parametrů fertility vyšel pro gen Psmb1. Výsledky a závěry 

této části práce (P2) jsou dobře prezentovány v grafech a jsou podpořeny vhodnými statistickými 

výpočty. 

 

Otázky k zodpovězení:  

 Jakým způsobem byla genomová DNA při chromatinové imunoprecipitaci natříhána a 

jaké výhody a nevýhody má střih DNA ultrazvukem oproti střihu enzymatickému? 

 Jaký byl rozsah velikosti fragmentů DNA ve vašem experimentu chromatinové 

precipitace? 



 Zajímalo by mne, zda již znáte základní parametry ChIP-seq dat? Tedy konkrétně jaký je 

počet čtení na jeden vzorek sekvenované DNA a zda z toho lze odhadnout kvalitu 

budoucí H3K36me3 mapy? 

 U podprojektu P2 by mě zajímalo, jak vznikla hypotéza negativního účinku genů Tbp, 

Pdcd2, Psmb1 na spermatogenezi specificky u hybridů B6PF1. Vedly vás k tomu nějaké 

teoretické úvahy? 

 Předpokládám, že byl testován i vliv transgenů přímo u samců transgenních linií, ale v 

této práci takové  výsledky chybí. Ptám se tedy, jaký má vliv přítomnost nadbytečných 

kopií zmíněných tří genů v transgenní linii na parametry fertility samců? 

 Na stránce 50 na čtvtém řádku druhého odstavce se říká, že “Kvalita RNA byla 

zkontrolována pomocí fragmentační analýzy”. Na jakém principu pracuje přístroj Agilent 

2100 Bioanalyzer? Co uvidíme pouhým okem na výsledném elektroforegramu ze vzorku 

RNA zcela intaktní (RIN=10) a vzorku RNA velmi degradované (RIN=4)? 

 

Několik dalších kritických poznámek  /menšího významu/:  

 Tato diplomová práce používá opakovaně několik nečeských, anglickými výrazy 

ovlivněných, spojení, které nejsou potřebná ani z hlediska specifického názvosloví 

genetiky a biochemie. Jedná se např. o výrazy “KRAB doména” lépe doména KRAB, 

“PR-SET doména” podobně, “Prdm9 alela”, “B6PF1 hybridi” atd. Dále např. místo 

“kovalentní propojení” by bylo lepší použít běžný výraz kovalentní vazba. Termín 

“narušený gen” místo běžného mutovaný gen působí také neobvykle. 

 Abstrakt – “fertilní parametry” asi myšleno parametry fertility. 

 Abstarkt – poslední věta abstraktu mi nedává smysl. 

 Abstrakt  - použití zkratek pro transgenní linie zde není vhodné. 

 Použitá genetická nomenklatura není zcela v pořádku. Transgenní linie by měly být 

označovány C57BL/6J.Tg(BAC346) anebo zkráceně B6.Tg(BAC346), případně pro 

transgen pocházející z jiného kmene: C57BL/6J.C3H-Tg(BAC21) nebo zkráceně 

B6.C3H-Tg(BAC21). Reference 

http://www.informatics.jax.org/mgihome/nomen/index.shtml 

https://www.ncbs.res.in/sites/default/files/users/joryae/JAX_nomenclature_Crispr_gen_guide 

 Str. 11, druhý odstavec zde by se hodilo použít všeobecně známých pojmů přímá a 

reverzní genetika. 

 Některé části diskuze se netýkají prezentovaných výsledků. 

 Souhrn – podobně jako poslední věta abstraktu tak I poslední věta souhrnu mi připadá, že 

se tam objevila nedopatřením, omylem? 

http://www.informatics.jax.org/mgihome/nomen/index.shtml


 

V Praze dne 5.9.2019 

……………………… 

Ing. Petr Jansa, CSc. 


