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Abstrakt
Existuje len málo prác, ktoré by poskytovali prehľad charakteristík estrálneho
cyklu, súvislosť estrálneho cyklu s fyziologickým prejavmi, akým je pH vaginálneho
prostredia, ako aj dynamika vaginálnej mikrobioty u divokých myší. Cieľom tejto práce je
prispieť k pochopeniu dynamického vzťahu medzi vonkajšími vplyvmi na fyziológiu
samičieho reprodukčného systému, vyvinutie spoľahlivej metodiky na meranie pH
vaginálneho mikroprostredia u myší a kvantifikovať celkovú abundanciu niektorých
bakteriálnych rodov porovnaním metód sekvenovania a qPCR. Výsledky naznačujú, že
najvýraznejší vplyv na predĺženie fázy estru má fyzická prítomnosť samca v klietke, na
rozdiel od nesignifikantnej čuchovej stimulácie močom. Taktiež sa ukázalo, že kolísanie
pH vaginálneho prostredia má cyklický charakter a metóda qPCR ukazuje, že zloženie
vaginálnej mikrobioty sa počas fázy estru výrazne odlišuje od ostatných fáz estrálneho
cyklu, čo potvrdilo aj 16S rRNA sekvenovanie. Tieto výsledky teda prinášajú komplexný
pohľad na premenlivosť estrálneho cyklu s dôrazom na premenlivosť vaginálnej
mikrobioty a zmenu pH prostredia.

Kľúčové slová: myš, estrálny cyklus, estrus, pH, mikrobiota, qPCR

Abstract
There is a very few papers to provide an overview of the characteristics of the
estrous cycle, the relationship of the estrous cycle to physiological manifestations such as
the pH of the vaginal environment, as well as the dynamics of the vaginal microbiota in
wild mice. The aim of this thesis is to contribute to the understanding of the dynamic
relationship between external influences and the physiology of the female reproductive
system, to develop a reliable methodology for measuring the pH of the vaginal
microenvironment in mice as well as to quantify the overall abundance of some bacterial
taxons by comparing sequencing and qPCR methods. The results suggest that the physical
presence of the male in the cage has the most significant effect on the prolongation of the
estrus phase, in contrast to non-significant olfactory stimulation of the urine. Fluctuation in
the pH of the vaginal environment have also been shown to be cyclic, and the qPCR
method shows that the composition of the vaginal microbiota, during the estrus phase,
differs significantly from other phases of the estrous cycle, as we confirmed by 16S rRNA
sequencing. Thus, these results provide a comprehensive view of the variability of the
estrous cycle with an emphasis on the variability of the vaginal microbiota and the change
in the pH of the vaginal environment.
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Zoznam skratiek

AMP

Antimikrobiálne peptidy

BMI

Index telesnej hmotnosti (z angl. body mass index)

BV

Bakteriálna vaginóza

CAMP

Z angl. cathelicidin antimicrobial peptide

FSH

Folikuly stimulujúci hormón

HIV

Ľudský

vírus

imunitnej

nedostatočnosti

(z

angl.

human

imunodeficiency virus)
HSV-2

Herpes simplex virus typu 2

LBP

Lipopolysaccharide-binding proteín

LH

Luteinizačný hormón

LYG

Lysozyme g-like proteín 1

MUP

Hlavný močový proteín (z angl. major urinary protein)

OTU

Operačná taxonomická jednotka (z angl. operational taxonomic unit)

OVOS

Ovostatin

qPCR

Kvantitatívna polymerázová reťazová reakcia ( z angl.
quantitative polymerase chain reaction)

STD

Pohlavne prenosné choroby (z angl. sexual transit disease)

VOC

Prchavé organické zlúčeniny (z angl. volatile organic compounds)

1. Úvod

Je známe, že mikroorganizmy kolonizujú povrchové tkanivá cicavcov, vrátane
pokožky, ústnej dutiny, zažívacieho traktu či vaginálneho epitelu. Tieto zložité sústavy
mikroorganizmov a ich prostredí súhrnne nazývame mikrobiom. Mikrobiom ovplyvňuje,
mnohokrát v nedocenených rozmeroch, fyziológiu, imunitu, metabolizmus či dokonca
správanie svojho hostiteľa. Tento symbiotický, jemne vyladený vzťah zabezpečuje styk
hostiteľského organizmu s vonkajším prostredím a tvorí prvú líniu obrany pred
kolonizáciou oportunistickými patogénmi.
Charakteristika mikrobiomu sa v rôznych častiach teľa výrazne líši a môže súvisieť
s pohlavím, zdravotným stavom jedinca, sociálnymi podmienkami či geografiou. Na
väčšine miest v tele je mikrobiom pomerne stabilný, avšak vaginálny mikrobiom
predstavuje veľmi dynamické spoločenstvo mikroorganizmov podliehajúce výrazným
zmenám v čase, či už v rámci reprodukčných období, ako aj v rámci ovariálneho cyklu
samíc. Zloženie vaginálnej mikroflóry je veľmi nestabilné a

vykazuje obrovskú

medzidruhovú dynamiku, preto je veľmi náročné definovať, čo znamená ,,normálny“
vaginálny mikrobiom. Napriek tomu sa dysbióza tohto komplexného systému spája
s mnohými chorobnými stavmi cicavcov, či dokonca s neplodnosťou. Aj keď význam
vaginálneho mikrobiomu sa dnes už nespochybňuje, stále existuje pomerne málo
informácií o regulácií a súhre vaginálneho mikrobiomu s fyziológiou hostiteľa a faktoroch,
ktoré ovplyvňujú toto zloženie.
Cieľom tejto práce je prispieť k pochopeniu tohto premenlivého vzťahu spojením
informácií o fyziologickom a sociálnom stave skúmaného organizmu (Mus musculus)
a výskytom kandidátnych mikroorganizmov vo vaginálnom lúmen použitím moderných
biologických techník. Správne pochopenie dynamiky tohto vzťahu v rôznych situáciách
a hybných síl ovplyvňujúcich zloženie vaginálneho mikrobiomu môže byť kľúčové pri
vývoji diagnostických prostriedkov, liečebných postupov a prevencií chorôb žien.
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1.1 Estrálny cyklus

U reprodukčne dospelých samíc cicavcov vedie interakcia hormónov z hypofýzy a
vaječníkov k javu známemu ako estrálny cyklus. Estrálny cyklus je označenie pre
periodické fyziologické a behaviorálne zmeny u väčšiny cicavcov. Estrálne cykly sa medzi
cicavcami líšia a závisia od prostredia (napr. ročné obdobia) a reprodukčnej stratégie
jednotlivých druhov. Spoločnými charakteristikami estrálneho cyklu u cicavcov je prechod
medzi jednotlivými fázami estrálneho cyklu, kedy sa plodné obdobie označuje ako
estrus, čo je obdobie zvýšenej vnímavosti voči opačnému pohlaviu. Estru predchádza
proestrus, počas ktorého ovariálne folikuly dozrievajú pod vplyvom folikuly stimulujúceho
hormónu (FSH) z prednej hypofýzy. Folikulárne bunky produkujú estrogén, ktorý
stimuluje proliferáciu výstelky maternice alebo endometrium a je taktiež zodpovedný za
morfologické a cytologické zmeny v reprodukčnom systéme samíc cicavcov (Nowak,
2018). Ak nedôjde k oplodneniu nasleduje fáza nazývaná metestrus, kedy sa činnosť
reprodukčných orgánov postupne znižuje. Po metestre môže nasledovať diestrus, krátke
obdobie pokoja medzi jednotlivými fázami alebo anestrus, charakterizovaný pokojovým
stavom reprodukčného traktu, teda obdobie mimo sezónu rozmnožovania (zhrnuté v Cora
et al., 2015).
Cicavce sa líšia aj v počte cyklov v rámci rozmnožovacieho obdobia. Cicavce,
ktoré sa množia iba raz ročne, sú označované za sezónne monoestrické (väčšina divokých
zvierat) a majú dlhé obdobia reprodukčného pokoja – anestru. Druhy, ktoré sa rozmnožujú
viackrát za rok, sa označujú ako polyestrické. U mnohých polyestrických druhov sa
estrálny cyklus prerušuje počas gravidity a laktácie (produkcie mlieka) (Heape, 1900), ale
niektoré hlodavce majú popôrodný (postpartum) estrus a pária sa ihneď po pôrode (Gilbert,
1984).
Čiastočne odlišným javom od polyestrického estrálneho cyklu je i menštruačný
cyklus u vyšších primátov, vrátane človeka, pre ktorý je charakteristická fáza odlupovania
endometria, tzv. menštruácia, ktorá nastane ak sa po absencií oplodnenia prestane
vylučovať progesterón zo žltého telieska (Bullivant et al., 2004). U iných cicavcov sa
endometrium vstrebáva. Príkladom nepretržite polyestrickych živočíchov je väčšina
hlodavcov vrátane myši, s priemernou dĺžkou estrálneho cyklu 4-5 dní s typickými 4
fázami.
9

1.1.1 Charakteristika estrálneho cyklu myši

Prechod jednotlivými štádiami estrálneho cyklu u myši je navodený ovariálnymi
hormónmi. Tieto endokrinné udalosti sú pozorovateľné na úrovni zmien bunkovej
typológie vo vaginálnom kanáli myší (McLean et al., 2012). Na identifikáciu jednotlivých
štádií estrálneho cyklu myší je teda možné použiť cytologickú analýzu, pri ktorej sa
hodnotí prítomnosť a podiel základných typov buniek, ako aj hustota a usporiadanie
buniek na mikroskopickom preparáte. Charakteristicky pre jednotlivé fázy estrálneho cyklu
rozoznávame 3 typy buniek, a to leukocyty, jadrové epiteliálne bunky a anukleované
keratinizované epiteliálne bunky (Elmore et al., 2015). Dĺžka cyklu je ovplyvnená
niekoľkými faktormi ako sú svetelný režim, vek, teplota prostredia, hluk, výživa, stres či
sociálne vzťahy medzi jedincami (Byers et al., 2012; Campbell et al., 1976; Goldman et
al., 2007) Samice hlodavcov cyklujú častejšie v prítomnosti moču samca (Whittenov
efekt), aj keď myši sú na tento jav citlivejšie ako potkany (Whitten, 1956). Obvykle sa
estrus rozdeluje na 4 základné fázy proestrus, estrus, metestrus a diestrus (Obr.1), i keď
niektorí vedci zjednodušujú túto klasifikáciu na proestrus, estrus a diestrus (zhrnuté v
Goldman et al., 2007). Tento text definuje a charakterizuje klasické rozdelenie na 4
základné fázy, kategorizované na základe 3 typov buniek.

Obr.1: Pomerné zastúpenie leukocytov, jadrových epiteliálnych buniek a
keratinizovaných buniek v priebehu estrálneho cyklu. Prevaha jadrových epiteliálnych
10

buniek buniek vo fáze proestru, keratinizovaných buniek vo fáze estru, zmiešané jednotlivé
typy buniek v metestre a prevaha leukocytov v diestre. Prevzaté a upravené z (Byers et al.,
2012)
Vo fáze proestru, ktorá zodpovedá ľudskej folikulárnej fáze, dochádza k zvýšeniu
17-β-estradiolu (estrogén) a tiež k malému nárastu prolaktínu. Zvýšená hladina estradiolu
je signálom pre uvoľnenie luteinizačného hormónu (LH) a folikuly stimulujúceho hormónu
(FSH) z predného laloku hypofýzy (McLean et al., 2012). Toto krátke predovulačné
štádium, ktoré u myší trvá menej ako 24 hodín je na mikroskopickom preparáte odlíšiteľné
na základe prevahy jadrových epiteliálnych buniek (Allen, 1922). Tieto bunky sa
vyskytujú v zhlukoch/strapcoch alebo jednotlivo (Obr.2). Príležitostne sa vo vzorke
vyskytujú aj keratinizované bezjadrové bunky, ale spravidla nie sú pozorovateľné žiadne
leukocyty (Byers et al., 2012; Ekambaram et al., 2017).
Začiatok estru je signalizovaný vrcholiacimi hladinami FSH a následný estrus trvá
12 – 48 hodín. V estre nastáva prudký pokles estradiolu a prolaktín dosahuje maximálne
hladiny. Pre toto štádium sú najtypickejšie veľké keratinizované bezjadrové bunky, ktoré
majú nepravidelný tvar. Na preparáte ich možno pozorovať v zhlukoch či samostatne
(Obr.2). Bezjadrové bunky sú na začiatku estru zvyčajne menšie a usporiadaním
pripomínajú proestrus. Postupom času sa bunky zväčšujú, zväčšuje sa aj ich celkový počet
a na preparáte sú rovnomernejšie rozptýlené. Počas celého estru možno taktiež pozorovať
baktérie, ktoré priliehajú k epiteliálnym bunkám, avšak leukocyty v tomto štádiu úplne
chýbajú (McLean et al., 2012; Allen, 1922; Elmore et al., 2015).
V priebehu metestru pozvoľna stúpajú hladiny

progesterónu a estradiolu.

Z cytologického hľadiska je pre toto štádium charakteristická zmes bunkových typov a
trvanie kratšie ako 24 hodín (Grasso, Rozhavskaya, & Reichert, 1998). Prevažujú najmä
leukocyty, no dobre pozorovateľné sú aj jadrové epiteliálne bunky a keratinizované
bezjadrové bunky. Postupom času v metestre prevažujú leukocyty nad epitelialnymi
bunkami. Prechod medzi metestrom a diestrom je plynulý a ťažko pozorovateľný, pretože
tieto dve štádia sú definované rovnakými typmi buniek, avšak v rozdielnych pomeroch
(Byers et al., 2012, Ekambaram et al., 2017).
Najdlhším štádiom estrálneho cyklu laboratórnych myší je diestrus, pričom
literatúra uvádza, že trvá 48 – 72 hodín (Grasso et al., 1998). V tejto fáze estrálneho cyklu
vrcholí hladina progesterónu. Je nutné podotknúť, že počas diestru je obtiažne získať
11

vzorky z vaginálnej sliznice, pretože výťažok je často hlienitý a vláknitý. Pre diestrus je
typický pokles celkového počtu všetkých typov buniek a nie je nezvyčajné, že bunky
celkovo absentujú (Obr.2). Na preparátoch možno pozorovať prevahu leukocytov,
vyskytujúcich sa v blízkosti epiteliálnych buniek, či samostatne v zhlukoch (Elmore et al.,
2015).

Obr.2: Cytologické preparáty zodpovedajúce jednotlivým fázam estrálneho cyklu
a graficky znázornené koncentrácie pohlavných hormónov v plazme. Predovulačná fáza,
alebo proestrus je charakteristická pozvoľným nárastom hladiny 17-β-estradiolu a malým
zvýšením koncentrácie prolaktínu, čo sa na bunkovom preparáte prejaví ako epiteliálne
bunky s výrazne sfarbenými jadrami. Následné maximálne koncentrácie LH a FSH
12

signalizujú ovuláciu a prechod do estru. Hladina prolaktínu v estre vrcholí a 17-βestradiolu počas estru klesá, prudko klesajú aj hladiny LH a FSH. Bunkový profil je
charakteristický takmer výlučne veľkými keratinizovanými bezjadrovými epiteliálnymi
bunkami. Mierne zvyšovanie hladín progesterónu zahajuje začiatok metestru, taktiež
dochádza k miernemu zvýšeniu hladín 17-β-estradiolu. Metestrus je na preparátoch
pozorovateľný ako zmes keratinizovaných buniek a malých výrazne sfarbených
leukocytov. Vstup do diestru signalizuje vrcholiaca hladina progesterónu v plazme. Na
bunkových preparátoch výrazne prevládajú malé leukocyty so zriedkavým výskytom
ostatných bunkových typov (prevzaté z McLean et al., 2012).

1.1.2 Faktory ovplyvňujúce estrálny cyklus u myší

V predchádzajúcej kapitole sú opísané jednotlivé fázy estrálneho cyklu a ich
charakterizácia v ideálnych podmienkach. Avšak u rôznych hlodavcov ovplyvňuje
pohlavné dozrievanie a estrálny cyklus celý rad faktorov vrátane genetiky a sociálnych
podmienok (Jemiolo et al., 1989). Medzi sociálne faktory, ktoré ovplyvňujú estrálny
cyklus myší, patria podmienky ustajnenia (klietka, cyklus svetla a tmy, teplota prostredia
ai.) či styk s jedincami opačného pohlavia. Vystavenie samíc myší vzorkám moču
ostatných jedincov ovplyvňuje ich reprodukčnú fyziológiu a zdá sa, že tieto účinky
vyvolávajú najmä niektoré prchavé zložky moču (volatile organic compounds – VOC).
VOC ovplyvňujú nástup puberty, ako aj načasovanie a dĺžku estrálneho cyklu (Ma, et al.,
1999 ). Vystavenie samíc myší VOC zohráva kľúčovú rolu v reprodukčnej fyziológií myši
domácej a vyvoláva mnoho dobre opísaných fyziologicko-behaviorálnych efektov.
Jedným z najznámejších efektov je Bruce-ovej efekt, popisuje spontánne prerušenie
gravidity myší po vystavení pachu neznámeho samca (Bruce, 1959). Tento jav je pomerne
dobre preskúmaný a literatúra uvádza, že je sprostredkovaný hlavne mužskými
pohlavnými steroidmi, pričom kritickú úlohu pri tomto efekte zohráva najmä 17β-estradiol
prítomný v moči samcov (deCatanzaro et al., 1995). Tento signál samice zachytia
vomeronasálnym systémom, ktorý spustí zložitú neuroendokrínnu dráhu, ktorá vyústi až
k prerušeniu gravidity (zhrnuté v Brennan, 2009).
Ďalším príkladom VOC sprostredkovanej inhibície estru je tzv. Lee-Bootov efekt,
kedy dospelé samice myší vykazujú nepravidelné a predĺžené estrálne cykly, resp.
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potlačenie fáze estru a predĺženie fáze anestru (Van der Lee & Boot, 1955). Tento jav
pravdepodobne spôsobuje 2,5-dimethylpyrazin, ktorý majú samice v moči. Čiastočne sa
objavuje už pri samiciach chovaných vo dvojiciach, k signifikantnému predĺženiu cyklov
nastáva u samíc chovaných v 5-6 členných skupinách. K úplnej inhibícií dochádza ak sa
skupiny ešte zväčšia (Ma et al., 1998).
Vanderbergov efekt je jav, pri ktorom dochádza k predčasnej indukcií estrálneho
cyklu u juvenilných samíc myší po expozícií čuchovému signálu pochádzajúceho od
dominantného samca (Gangrade & Dominic, 1984). Zaujímavosťou je, že tento efekt je
pravdepodobne sprostredkovaný exogénnym estradiolom pochádzajúcim od samcov
(Guzzo et al., 2012).
Hooverov-Drickamerov efekt opisuje situáciu, keď sú dospelé myši vystavené
vzorkám moču od iných dospelých gravidných či laktujúcich samíc (Drickamer & Hoover,
1979). Tieto jedince vykazujú signifikantne dlhšie obdobia estru a sexuálne vnímavé
správanie v porovnaní s kontrolnými skupinami (Yoon et al., 2005). Práca sledujúca
vybrané VOC v moči samíc, ukazuje signifikantne rozdielnu koncentráciu niektorých
ketónov a esterov (napr. 2-hexanón, 4-heptanón, 2-heptanón, n-pentyl-acetát) u gravidných
samíc v porovnaní s koncentráciou týchto zložiek v moči negravidných samíc (Jemiolo et
al., 1987).
Ako Whittenov efekt sa označuje indukcia estru v skupine dospelých samíc myší po
expozícií moču dospelého jedinca opačného pohlavia (Whitten, 1956). Tento jav je
olfaktoricky

sprostredkovaný

látkami

2-(sec-butyl)dihydrothiazole

a

dehydro-

exobrevicomin, pretože populácia myší nevyžaduje priamy kontakt so samcom (Gangrade
& Dominic, 1984, Jemiolo et al., 1986).
Významná úloha chemickej signalizácie pri širokej škále behaviorálnych prejavov
myší naznačuje dôležitosť chemickej signalizácie pri navrhovaní laboratórnych a
experimentálnych postupov (Bind et al., 2013). Chemická charakterizácia a biologické
testovanie VOC a niektorých ich syntetických analógov sa považuje za základ pre
pochopenie fyziologických a biochemických procesov súvisiacich s indukciou estrálneho
cyklu myši domácej (Ma et al., 1999).
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1.2 Vaginálny mikrobiom

Mikrobiom je súbor všetkých mikroorganizmov (baktérie, archea, vyššie aj nižšie
eukaryoty a vírusy) v danom prostredí, vrátane ich genómov a enviromentálnych
podmienok. Pojem mikrobiota vyjadruje súbor mikroorganizmov kolonizujúcich
ohraničené prostredie korešpondujúce s fyziologickou funkciou hostiteľského organizmu
(Marchesi & Ravel, 2015). Vaginálna mikrobiota predstavuje teda súbor mikroorganizmov
kolonizujúcich vagínu hostiteľa.
Zloženie mikrobiomu sa v súčasnosti najčastejšie študuje metódou sekvenovania
génu pre bakteriálnu 16S rRNA a je nezávislá od kultivácie mikroorganizmov (Yildirim et
al., 2014;Miller et al., 2017). Metóda sekvenovania 16S rRNA pracuje s tzv. operačnými
taxonomickými jednotkami (OTU), ktoré označujú klastry organizmov zoskupené na
základe podobnosti sekvencie DNA v konkrétnej oblasti, dostatočne variabilnej na
rozlíšenie bakteriálnych OTU. S pribúdajúcimi výsledkami zo sekvenovania začali
pribúdať aj popisy vaginálnej mikrobioty viacerých druhov zvierat (Nesengani et al., 2017,
Swartz et al., 2014). Tieto výskumy však opisovali zloženie vaginálnej mikrobioty iba
v jednom časovom bode, až neskôr sa začala popisovať dynamika vaginálnej mikrobioty
v rámci časového horizontu (Lorenzen et al., 2015;Gajer et al., 2012). Tento prístup odhalil
pozoruhodné rozdiely medzi cicavcami. Zistilo sa, že primáty sa vyznačujú vysokou
interindividuálnou variabilitou s výraznými zmenami medzi fázami estrálneho cyklu
(Miller et al., 2017; Gajer et al., 2012), zatiaľ čo iné študované zvieratá, ako napríklad
ošípané alebo psy, vykazujú vysokú homogenitu (Lorenzen et al., 2017, Lyman et al.,
2019).
Najväčšia pozornosť výskumov sa venovala ľudskej vaginálnej mikrobiote (Ravel
et al., 2011;Gajer, 2013), ktorý nepochybne zohráva dôležitú úlohu v ochrane ženského
zdravia (zhrnuté v Petrova et al., 2015). Viac ako 70% vaginálneho mikrobiómu žien
pozostáva zo zástupcov rodu Lactobacillus a prostredie sa vyznačuje kyslými nízkymi
hodnotami pH (pH nižšie alebo rovné 4,5) ( zhrnuté v Amabebe & Anumba, 2018).
Viaceré štúdie však dokazujú, že laktobacily nie sú u iných cicavcov dominantným
kmeňom vaginálnej mikrobioty, tak ako u človeka a nemajú len jeden dominantný kmeň
ako ženy, ale naopak vyznačujú sa veľkou diverzitou. Vaginálne mikrobioty pozostávajú z
druhovo špecifickej zmesi obligátnych a fakultatívnych anaeróbov (Swartz et al., 2014,
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Neuendorf et al., 2015,Li et al., 2017). Niektoré výskumy ďalej ukazujú, že vaginálna
mikrobiota sa môže líšiť aj v rámci jedného živočíšneho druhu a že existujú významné
rozdiely medzi jedincami (Nesengani et al., 2017).

1.2.1 Vaginálna mikrobiota u človeka

Ľudská vaginálna mikrobiota je nepochybne medzi cicavcami výnimočná. Najmä
prevahou rodu Lactobacillus z kmeňa Firmicutes a výzarne nízkym pH (Miller, Beasley,
Dunn, & Archie, 2016). Výskumy zaoberajúce sa vaginálnou mikrobiotou človeka
ukazujú, že aj keď všeobecne u zdravých žien prevláda rod Lactobacillus, existuje veľká
variabilita v zložení mikrobioty na základe etnickej príslušnosti, fázy menštruačného
cyklu, biogeografie, ai. (Obr.3) (Stumpf et al., 2013,Ravel et al., 2011). Ľudia dokonca
zdieľajú časť mikrobiálnych rodov (t.j. Prevotella, Sneathia, Aerococcus, Porphyromonas)
s ďalšími druhmi primátov, všeobecne je však diverzita vaginálnej mikrobioty človeka
výrazne odlišná od iných cicavcov (Swartz et al., 2014; Neuendorf et al., 2015).
Existuje niekoľko hypotéz, ktoré sa snažia výnimočnosť regulácie ľudskej
vaginálnej mikrobioty vysvetliť. Prvá hypotéza tvrdí, že kontinuálne ovulačné cykly sú
proximátnou príčinou vysokého zastúpenia rodu Lactobacillus, ktoré je spôsobené
zvýšenou produkciou glykogénu v dôsledku zvýšenej hladiny estrogénu (Ravel et al.,
2011). Druhá hypotéza vysvetľuje, že kvôli kontinuálnej sexuálnej vnímavosti počas
celého cyklu, dokonca počas tehotenstva, má nezvykle nízke pH úlohu v ochrane pred
sexuálne prenosnými chorobami. Túto hypotézu podporuje skutočnosť, že pohlavné
choroby u ľudí nie sú vzácne a je o nich známe, že môžu spôsobovať vážne zdravotné
problémy a dokonca mať fatálne následky (Moi, 1990). Tretia hypotéza podobne
vysvetľuje nezvykle nízke pH ako ochranu pred infekciami, ktoré ženám hrozí v priebehu
tehotenstva, a pri obzvlášť náročných pôrodoch (Stumpf et al., 2013). Ďalšie výskumy
naznačujú súvislosť s vysokým podielom škrobu v potrave ľudí. Škrob sa štiepi na
glukózu, ktorá je následne skladovaná vo forme glykogénu. Glykogén, ktorý sa u ľudí vo
vysokej miere deponuje aj vo vaginálnom epiteli, môže poskytovať zdroj energie pre
zástupcov rodu Lactobacillus.
Zaujímavé sú tiež rozdiely v zložení vaginálneho mikrobiomu medzi rôznymi
etnikami, vrátane tých z rovnakého typu spoločnosti (napr. z rovnakého mesta). Americká
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štúdia (Ravel et al., 2011) ukázala, že medzi štyrmi študovanými etnickými skupinami
(Aziatky, belošky, černošky, Hispánky; n=396) existujú pomerne veľké rozdiely
v relatívnom zastúpení 5 hlavných skupín baktérií (Obr. 3). Autori rozdelili 5 hlavných
skupín baktérií na základe Nugentovho skóre1. U belošiek takmer polovicu (45,4%)
mikrobioty tvorila skupina I, u Aziatiek dominovala skupina III (42,7%), u černošiek bola
najviac zastúpená skupina IV (40,4%, táto skupina na rozdiel od ostatných obsahovala
dominantne baktérie z rady iných rodov ako Lactobacillus, a to zástupcov z taxónov ako
Cryptobacterium, Gemella, Sneathia, Megasphaera, Porphyromonas, ai.) a u Hispániek
bolo zastúpenie skupín III a IV vyrovnané (36,1 a 38,1%) (Ravel et al., 2011).

Obr.3: Percentuálne zastúpenie bakteriálnych skupín v rámci každej etnickej skupiny
s počtom žien uvedených v zátvorke. Skupiny označené I,II,III,IV,V s prevládajúcim
druhom: I – L. crispatus; II – L.gaserri; III – L. iners; IV – rozmanitá skupina; V – L.
jensenii (Ravel et al., 2011)
Podobné výsledky analýzy zloženia vaginálnej mikrobioty ukázala taktiež štúdia
Fettweis a kol. (2014), ktorá ukázala významne vyššiu diverzitu druhov u Afroameričaniek
(n=960) ako u žien európskeho pôvodu (n=330). Táto štúdia ďalej skúmala ďalšie faktory,
ako BMI, strava, fajčenie, konzumácia alkoholu, počet sexuálnych partnerov, ktoré mierne
korelovali so zmenami v zložení ľudskej vaginálnej mikrobioty, avšak signifikantné zmeny
boli zaznamenané iba medzi rôznymi etnickými skupinami žien a počas tehotenstva
(Fettweis et al., 2014).

1

Nugentovo skóre – metóda definovaná Nugentom (1991), ktorá udáva pomer sledovaných
baktérialnych morfotypov prítomných vo vaginálnom prostredí. Nizke Nugentovo skóre (0-3) značí
prevládajúce laktobacily a nízke pH, ak dôjde k zvýšeniu počtu morfotypov ako Gardnerella či Bacterioides
spp. Nugentovo skóre sa zvyšuje. Vysoké Nugentovo skóre (7-10) sa považuje za patologické.
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1.2.2 Vaginálna mikrobiota iných cicavcov

Okrem vaginálnej mikrobioty žien už máme informácie aj zo sekvenácie
mikrobiomu mnohých ďalších živočíchov, vrátane voľne žijúcich primátov ako šimpanzy,
paviány, či lemury (Stumpf et al., 2013,Yildirim et al., 2014, Miller et al., 2017).
Porovnanie vaginálnej mikrobioty deviatich druhov primátov ukázalo, že zo všetkých
sledovaných faktorov ( napr. promiskuita, veľkosť skupiny, sociálne vzťahy, alebo telesná
hmotnosť) má najvýraznejší efekt na zloženie vaginálnej mikrobioty práve druhová
špecifickosť. Podobnosť mikrobioty však nekopírovala evolučné vzťahy (Stumpf et al.,
2013, Yildirim et al., 2014). Je zaujímavé, že u blízkeho príbuzného človeka - šimpanza,
neprevláda kmeň Firmicutes (menej ako 3,5% laktobacilov), ale Fusobacteria. U divokých
paviánov kmene Firmicutes a Fusobacteria vykazujú protismerný vzorec v relatívnej
početnosti, teda vysokú početnosť Firmicutes a nízkymi hladinami Fusobacteria počas
ovulácie a opačným vzorcom pri prechode do anestru (Miller et al., 2017). Málo či
dokonca žiadne laktobacily boli detekované vo vzorkách od divokých vrešťanov, gueréz
červených a lemurov. Veľký podiel sekvencií zo vzoriek od lemurov nebolo možné
klasifikovať, čo naznačuje mnoho nových bakteriálnych taxónov (Yildirim et al., 2014).
Existujú údaje zo sekvenácie mikrobioty aj ďalších živočíšnych druhov ako
napríklad morča, ovca, krava či panda veľká (Neuendorf et al., 2015, Swartz et al., 2014,
Lyman et al., 2019, Lorenzen et al., 2017, Li et al., 2017). Aj keď kmeň Firmicutes je
celkovo dominantným kmeňom u morčiat, tak ako aj u primátov, je celková relatívna
početnosť rodu Lactobacillus veľmi nízka. Preto je využitie hlodavcov ako experimentálny
model vo výskume ľudských

bakteriálnych vaginóz2 prinajmenšom diskutabilná

(Neuendorf et al., 2015). Ďalšia štúdia porovnávajúca vzorky od kráv a oviec preukázala
prítomnosť laktobacilov u 80% oviec a až u 90% kráv, avšak vo veľmi nízkej početnosti.
Za dominantné kmene boli určené Bacterioides, Fusobacteria a Proteobacteria (Swartz et
al., 2014). Podobné kmene boli identifkované aj zo vzoriek od pandy veľkej (Li et al.,
2017).

2

Bakteriálna vaginóza (BV) – je klinický sydróm charakterizovaný nerovnováhou vo vaginálnej
mikrobiote, zníženým Nugent skóre, čiže poklesom celkového počtu laktobacilov (Sharma, Tal, Clark, &
Segars, 2014).
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Údaje týkajúce sa diverzity vaginálnej mikrobioty najčastejšie pochádzajú zo štúdií
na cicavcoch chovaných v zajatí. Z existujúcich štúdií na divokých zvieratách boli zistené
značné rozdiely medzi početnosťou a zastúpením jednotlivých taxónov. Nedávna štúdia
z nášho laboratória ukazuje, že vplyv zajatia na vaginálnu mikrobiotu myšíc je výrazný a
predstavuje pokles bakteriálnych OTU až o 82% po 6 mesiacoch v zajatí (Matějková et al.,
2020).
1.2.3 Vaginálna mikrobiota myši domácej

O zložkách prirodzenej myšej vaginálnej mikrobioty sa vie pomerne málo.
A výsledky z rôznych štúdií sa líšia, pravdepodobne kvôli rozdielnym metodikám štúdia
(Barfod et al., 2013, Cowley & Heiss, 1991). Väčšina výsledkov ukazuje, že myšia
vaginálna mikrobiota nie je stabilná a jednotlivé bakteriálne taxóny vykazujú fluktuáciu
minimálne v relatívnej početnosti v priebehu estrálneho cyklu. Najvyšší počet baktérií bol
zaznamenaný počas estru a najnižší počas diestru a anestru. Výsledky analýz dát zo
sekvenácie naznačujú charakteristické bakteriálne skupiny vo vaginálnej mikrobiote myší,
s dominanciou Staphylococcus, Enterococcus a Lactobacillus (Vrbanac et al., 2018).
Avšak na to, či má fáza estrálneho cyklu vplyv na toto zloženie je ťažké odpovedať.
Výsledky jednej štúdie zaoberajúcej sa zložením vaginálnej mikrobioty u laboratórnych
hlodavcov naznačujú, že áno (Noguchi et al., 2003), kdežto výsledky inej štúdie naznačujú
opak (Vrbanac et al., 2018). Je však nutné podotknúť, že v týchto štúdiách boli použité
odlišné metódy, Noguchi a kol. (2003) kultivovali baktérie na selektívnych a nonselektívnych médiách a Vrbanac a kol. (2018) použili 16S rRNA sekvenáciu. Tieto
obmedzené informácie o vaginálnej mikrobiote myší však pochádzajú z analýz pomerne
malej vzorky laboratórnych zvierat.
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1.3. Vaginálne pH

Jedným z najdôležitejších ukazovateľov fyziologického stavu organizmu je pH
daného prostredia. Vaginálne pH je navyše druhovo veľmi variabilné a závisí najmä od
zloženia vaginálneho mikrobiomu. Výrazne nízke vaginálne pH človeka je podmienené
mikrobiálnym zložením, v ktorom výrazne prevláda druh Lactobacillus (70%), pričom u
iných cicavcov tvoria zástupcovia druhu Lactobacillus spp menej ako 1% (Yildirim et al.,
2014). Dominancia výskytu druhu Lactobacillus u človeka je spôsobená fyziológiou
ženského ovariálneho/menštruačného cyklu, kedy vysoké hladiny glykogénu na povrchu
vaginálneho epitelu a prítomnosť α-amylázy poskytujú hlavný zdroj energie práve pre druh
Lactobacillus (Spear et al., 2014). Výsledkom fermentácie glykogénu je kyselina mliečna,
ktorá je príčinou výrazne nižšieho pH vaginálneho prostredia v porovnaní s inými
cicavcami (Obr.4) (Boskey et al., 1999,O’Hanlon et al., 2011). Vaginálne pH u človeka je
≤ 4,5, kdežto u iných cicavcov sa pohybuje v rozmedzí 5,4 – 7,8 (zhrnuté v Miller et al.,
2016).
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Obr.4: Priemerné hodnoty vaginálneho pH u 21 rôznych druhov živočíchov a človeka.
Človek je rozdelený do 2 skupín: s bakteriálnou vaginózou (Human BV) a bez bakteriálnej
vaginózy (Human non-BV). Farebne je odlíšené taxonomické zaradenie jednotlivých
druhov (prevzaté z Miller et al., 2016)

Kolísanie hladiny reprodukčných hormónov (t.j. estrogénu a progesterónu) v
priebehu ovariálneho cyklu ovplyvňuje podmienky vaginálneho prostredia, čo implikuje
k zmenám v zložení vaginálnej mikrobioty. Estrogén vrcholí okolo ovulácie s rýchlym
poklesom, najnižší je v čase menštruácie. Estrogén určuje množstvo a viskozitu
vaginálnych sekrétov, spôsobuje zhrubnutie vaginálneho epitelu a tým sa zvyšuje obsah
glykogénu (Boskey et al., 2001). Tieto deje ďalej ovplyvňujú koncentráciu baktérií
produkujúcich kyselinu mliečnu, čím sa reguluje kyslosť vagíny (Obr.5). Glykogén môže
byť spojovacím prvkom medzi cyklom estrogénu a laktobacilovej dominancie u človeka
(Mirmonsef et al., 2014). Aj keď bolo preukázané isté kolísanie vaginálneho pH v priebehu
cyklu u iných cicavcov, tieto hladiny nikdy nedosahujú také nízke hodnoty ako u ľudí
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(Miller et al., 2017). Predpokladá sa, že toto ľudské špecifikum, teda vysoký obsah
glykogénu vo vaginálnom fluidum a nízke vaginálne pH, je pravdepodobne evolučným
dôsledkom vysokého obsahu škrobu v ľudskej strave v porovnaní s inými cicavcami
(Thoma et al., 2011, Tohill et al., 2007).
Ďalším evolučným vysvetlením prečo má človek, tak nízke vaginálne pH je
prevencia kolonizácie pôvodcov pohlavne prenosných chorôb (STD -sexual transit disease)
(Tohill et al., 2007, Stumpf et al., 2013). Nižšia dominancia Lactobacillus a následne
nižšie koncentrácie kyseliny mliečnej a vyššie hladiny pH súvisia so zvýšenou
náchylnosťou k infekciám (Mirmonsef et al., 2014). Viacero štúdií ukazuje, že kľúčovú
úlohu v prevencií proti bakteriálnym vaginózam (BV) zohráva kyselina mliečna. Práve
protonované formy kyseliny mliečnej majú vysokú antimikrobiálnu aktivitu (O’Hanlon et
al., 2011). Okrem potenciálnej virucídnej aktivity kyseliny mliečnej v súvislosti s HIV,
štúdie tiež naznačujú inhibičný účinok kyseliny mliečnej na vírus HSV-2 (Conti et al.,
2009, Aldunate et al., 2013).
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Obr.5: Fyziológia regulácie vaginálneho pH. Baktérie degradujúce glykogén (napr.
Lactobacillus spp) produkujú kyselinu mliečnu, ako hlavný metabolit. Kyselina mliečna je
zodpovedná za nízke vaginálne pH a protizápalové prostredie (prevzaté a upravené z
Aldunate et al., 2015).

23

1.3.1 Zmeny vaginálneho pH počas estrálneho cyklu myší

Rovnako ako ľudia, tak aj mnoho cicavcov vykazuje zmeny v prostredí pošvového
lúmen a zvýšenie obsahu glykogénu v reakcii na stúpajúce hladiny estrogénu počas
ovariálneho cyklu. Napriek tomu, že myši sa často používajú ako modelový organizmus,
priama korelácia medzi estrogénom, glykogénom, kyselinou mliečnou, laktobacilmi a
vaginálnym pH však ešte nie je dostatočne preskúmaná. Existuje len obmedzené množstvo
výskumov, ktoré by sa priamo zaoberali meraním vaginálneho pH myší. Existujúce
výskumy uvádzajú hodnoty blízke neutrálnemu pH, prípadne uvádzajú rozsah od 6,5 – 8,0.
Tento údaj pochádza zo štúdie simulujúcej ľudské bakteriálne vaginózy (BV) a vplyvu
hormónov na mikrobiotu, avšak nezohľadňuje fázu estrálneho cyklu myší (Furr & TaylorRobinson, 1991). Jediná štúdia zaoberajúca sa vaginálnym pH myší v priebehu estrálneho
cyklu ukazuje výrazne nižšie pH vo fázach proestru a estru (Ganesan & Kadalmani, 2016).
Príčinou chýbajúcej literatúry zaoberajúcej sa touto témou môže byť niekoľko. Je to
napríklad obmedzený prístup k vaginálnej sliznici myší, či drahé a neštandardné pH
mikroelektródy. Ďalším problémom je obmedzené množstvo vaginálneho sekrétu a výber
média použitého na výplach vaginálneho lúmen, ktorý má často pufračné vlastnosti (Miao
et al., 2021). Aj keď zjavne existujú veľké rozdiely medzi myšami a ľuďmi, je nutný ďalší
výskum tejto fyziologickej charakteristiky pre lepšie pochopenie reprodukcie cicavcov
a pre adekvátny výber modelových organizmov vo výskume ochorení ľudskej
reprodukčnej sústavy.
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1.4. Vplyv mikrobioty na reprodukciu

Prirodzenou a nedoceniteľnou úlohou vaginálnej mikrobioty je určite schopnosť
oddeľovať epiteliálne prostredie hostiteľa od vonkajšieho prostredia, vďaka čomu zvyšuje
obranyschopnosť sliznice (Nunn et al. 2014). Epiteliálne bunky, leukocyty s pohlavnými
hormónmi a mikrobiotou tak tvoria prirodzenú bariéru medzi hostiteľom a exogénnymi
patogénmi (Ferreira et al., 2011). Epitelové bunky dolného reprodukčného traktu žien tiež
modulujú funkciu leukocytov, ktoré produkujú antimikriobiálne peptidy (AMP)
a sprostredkujú indukciu zápalu (Fahey et al., 2005). Existujú rôzne triedy vaginálnych
AMP, ktoré môžu chemotakticky priťahovať imunitné bunky či vykazovať antiendotoxínovú aktivitu (zhrnuté v Yarbrough et al., 2015). Zdá sa, že tento antimikrobiálny
systém vykazuje pravidelnú cyklickú aktivitu, a dynamickú aktivitu, ktorá reaguje na
množenie baktérií počas estru príp. metestru (napr. proteíny LYG, LBP, OVOS, CAMP)
(Černá et al., 2017).
Kombinácia jedinečného imunitného polymorfizmu a vaginálnej mikrobioty
hostiteľa by preto mohla ovplyvňovať reprodukčné zdravie žien. Niektoré štúdie
naznačujú, že zápalová a antimikrobiálna peptidová reakcia spustená dysbiózou
vaginálneho prostredia by mohla spôsobiť pretrhnutie cervikálnej zátky alebo plodových
obalov, čo môže viesť k potratu či predčasnému pôrodu. (Gómez et al., 2010, Jones et al.,
2010). Ďalším príkladom je prítomnosť C. trachomatis v okolí krčka maternice, ktorá
spôsobuje infekciu hornej časti reprodukčného traktu žien a môže viesť k zjazveniu
vajcovodov a teda aj k neplodnosti, mimomaternicovému tehotenstvu či chronickej bolesti
(Budrys et al., 2012)
Je známe a dobre preukázané, že ženský vaginálny mikrobiom je unikátny práve
výraznou laktobacilovou dominanciou. Práve bohatosť a diverzita druhov bol hlavný
sledovaný parameter pri štúdiách porovnávajúcich neplodné pacientky so skupinou
zdravých žien. Campisciano a kol. (2017) zistili, že neplodné pacientky majú vyššiu
bohatosť druhov, oproti zdravým ženám, keďže pokles prirodzených druhov laktobacilov,
môže viesť k zvýšeniu pH a vzniká tak priestor pre oportunistické patogény. Ďalšia štúdia
(Koedooder et al., 2019) tiež ukazuje dôležitosť zloženia vaginálnej mikrobioty a navrhuje,
že bakteriálny profil môže slúžiť ako dobrý prediktor šancí na otehotnenie. Pacientky
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s priaznivým vaginálnym mikrobiálnym profilom mali štatisticky až sedemkrát vyššiu
šancu otehotnieť.
Viacero štúdií zaoberajúcich sa idiopatickou neplodnosťou ukazuje, že zloženie
vaginálnej mikrobioty neplodných žien je odlišné ako u zdravých žien. Nedávna
observačná štúdia ukazuje relevantnú biologickú zmenu v diverzite vaginálnej mikrobioty,
so znížením počtu druhov Lactobacillus a zvýšením druhov z rodu Bifidobacterium
(Amato et al., 2020). Iná štúdia ukazuje, že vaginálny mikrobiom žien s idiopatickou
neplodnosťou obsahoval zvýšené množstvo druhov ako Lactobacillus gasseri, Atopobium
vaginae či Ureaplasma parvum v porovnaní so ženami bez idiopatickej neplodnosti
(Campisciano et al., 2017).
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2. Ciele
Cieľom tejto práce je podrobne analyzovať priebeh estrálneho cyklu u divokej myši
predovšetkým

s ohľadom

na

zloženie

a premenlivosť

vaginálneho

mikrobiomu

v jednotlivých fázach estrálneho cyklu. Výsledkom tejto práce je taktiež vyvinutie
metodiky na meranie pH estrálneho cyklu a overenie výsledkov sekvenácie mikrobiomu
pomocou metódy qPCR. Jednotlivé ciele tejto práce:
1) Porovnanie a popis estrálneho cyklu u divokých myší stimulovaných a) pachom samca

(moč) a b) prítomnosťou samca.
2) Vyvinutie metodiky na určovanie pH v priebehu rôznych fáz estrálneho cyklu.
3) Sekvenácia bakteriálneho mikrobiomu
4) Kvantifikácia troch vybraných bakteriálnych skupín Muribacter, Rodentibacter
a Lactobacillus v priebehu estrálneho cyklu pomocou qPCR. Stanovenie dynamiky
početnosti vybraných bakteriálnych rodov a porovnanie výsledkov so sekvenačnými
dátami.
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3. Metódy
3.1 Pokusné zvieratá
V experimentálnej časti diplomovej práce boli použité dospelé jedince myši
domácej Mus musculus musculus

odchytené na rôznych lokalitách v rámci Českej

republiky a prvá generácia (F1) týchto myší. Všetky myši boli ustajnené v plastových
boxoch s podstielkou, kde mali prístup k pitnej vode a potrave ad libitum. Ako potrava
bola použitá laboratórna kŕmna zmes pre myši a potkany od výrobcu Velaz. V miestnosti
boli udržiavané štandardné podmienky prostredia. Teplota sa pohybovala od 20 - 24 °C a
vlhkosť vzduchu bola okolo 30%. Svetelný režim bol nastavený v pomere 12:12, teda 12
hodín svetlo a 12 hodín tma.
Pre účely merania pH v priebehu cyklu bol použitý laboratórny kmeň myší
BALB/c. Tieto myši boli ustajnené v separátnych boxoch v štandardných podmienkach
chovu (BIOCEV), vo svetelnom režime 12:12, s potravou ad libitum.
3.2 Odber vzoriek vaginálnej tekutiny
Odber vaginálnej vzorky pozostával vo vypláchnutí vaginálneho lúmen malým
množstvom sterilnej vody (30 μl) za použitia pipety. Myš sme jednou rukou stabilizovali
uchopením za kožnú riasu na chrbte a chvost. Druhou rukou sme umiestnili pipetu do
blízkosti vaginálneho vestibulu a 2-3x vypláchli vodou. Takto získaná vzorka sme
umiestnili do pripravených označených skúmaviek. V prípade potreby väčšieho množstva
vzorky sa výplach zopakoval dvakrát a vytvorila sa zmes.
3.3 Príprava a farbenie mikroskopických preparátov
Pred použitím sme vzorky premiešali. Na podložné sklíčko sme naniesli 5 ul
vzorky a nechali cca 20 minút zaschnúť. Na farbenie cytologických preparátov sme použili
farbivo May-Grünwald, čo je eozínová methylénová modrá, ktoré pôsobí ako fixátor, teda
spôsobí priľnutie buniek na podložné sklíčko a farbivo Giemsa, azúrová eozínová
methylenová modrá. Intenzita zafarbenia jednotlivých zložiek bunky závisí na pH,
najsilnejšie zafarbené sú kyslé zložky bunky (napr. jadrá). Farbenie prebiehalo najskôr 5
minút v nezriedenom roztoku May-Grünwald. Takto fixované vzorky sme opláchli vodou a
následne sme ich farbili 14 minút v čerstvo namiešanom roztoku Giemsa (1:15,
Giemsa:dH2O). Po skončení farbenia sme vzorky opäť opláchli a ponechali voľne
zaschnúť.
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3.4 Určovanie jednotlivých fáz estrálneho cyklu
Nafarbený preparát na sklíčkach sa analyzuje pod svetelným mikroskopom.
Jednotlivé fázy estrálneho cyklu sú rozlíšené na základe rozdielneho pomeru jednotlivých
typov buniek na sklíčku (Obr.6). Pozorovateľné sú už vyššie spomínané tri základné typy
buniek, pričom proestrus je charakteristický najmä epiteliálnymi bunkami s výrazne
zafarbenými jadrami. Veľké keratinizované bezjadrové bunky sú najdominantnejšie
zastúpené počas estru. Počas metestru sú v podobnej miere zastúpené všetky tri typy
buniek a diestrus je rozpoznateľný na základe značnej prevahy leukocytov, aj keď sa na
preparáte vyskytujú v menšej početnosti aj epiteliálne bunky. Niektoré preparáty
neobsahovali žiaden typ uvedených buniek a teda nebolo možné určiť fázu estrálneho
cyklu. Tieto preparáty sme označovali ako anestrus.
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Obr.6: Fázy estrálneho cyklu pod svetelným mikroskopom. Farbené roztokmi
Giemsa a May-Grünwald A: Proestrus, C: Estrus, E: Metestrus, G: Diestrus (zväčšenie
100x), B: Proestrus, D: Estrus, F: Metestrus, H: Diestrus (zväčšenie 200x)
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3.5 Určovanie pH v priebehu jednotlivých fáz estrálneho cyklu
Jedna séria meraní prebehla pomocou mikroelektródy Micro Combination pH
Electrode od spoločnosti Thermo Scientific, ktorá sa počas pokusu rozbila. Ďalšie merania
prebehli na vzorkách získaných z laboratórnych myší BALB/c, za použitia tekutého pH
indikátora Phenol red solution (0,5%).
Ako prvý sme pripravili fosfátový pufer ( pH 5,8 – 8,0 pri 25 ˚C), ktorý sme použili
na miešanie roztokov so známym pH. Príprava týchto štandardných roztokov spočívala
v zmiešavaní zásobného roztoku A (0,2M Na2HPO4 ·2H2O, hydrogén fosforečnan disodný,
dihydrát) s roztokom B (0,2M NaH2PO4·H2O, dihydrogen fosforečnan sodný, monohydrát)
podľa tabuľky 1. Roztok A sme pripravili rozpustením 3,5 g hydrogén fosforečnanu v H2O
tak, aby bol finálny objem 100 ml. Pre lepšie rozpustenie sme roztok mierne zahriali.
Roztok B sme pripravili rozpustením 2,7 g dihydrogén fosforečnanu v H2O a doplnili do
finálneho objemu100 ml. Štandardné roztoky sme na dostičku nanášali v duplikátoch.
pH pri 25°C roztok A (ml) roztok B (ml)
5,8
4
46
6
6,15
43,85
6,2
9,25
40,75
6,4
13,25
36,75
6,6
18,75
31,25
6,8
24,5
25,5
7
30,5
19,5
7,2
36
14
7,4
40,5
9,5
7,6
43,5
6,5
7,8
45,75
4,25
8
47,35
2,65

Tab.1: Príprava štandardných roztokov.

Príprava vzoriek na meranie pH spočívala v centrifugovaní na 500 RPM na 5 min,
potom sme odobrali sme 30 μl supernatantu, ktorý sa následne zmiešal s 30 μl dH2O a 1 μl
farbičky Phenol red solution. Takto upravené vzorky sa nanášali na 96 jamkovú platničku,
ktorej jamky mali ploché dno (Obr.7).
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Obr.7: Platnička s nanesenými vzorkami a pH indikátorom pripravená na meranie
v Microplate Spectrophotometer. Rad A a B sú štandardy.
Takto pripravená platnička s nanesenými vzorkami sa umiestnila do prístroja Epoch
Microplate Spectrophotometer od spoločnosti BioTek, kde boli zmerané absorbančné
spektrá fenolovej červene pri rôznych hodnotách pH. Tieto údaje boli zaznamenané
programom Gen5 Microplate Reader and Imager Software.
Získali sme absorbančné spektrá pri vlnových dĺžkach od 400 nm do 600 nm
v intervaloch po 10 nm (Obr.8). Na základe nameraných vlnových dĺžok sme vytvorili graf
závislosti absorbancie na pH. Najväčšie rozdiely boli zaznamenané v pri vlnových dĺžkach
430 nm a 560 nm.
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Obr.8: Krivky absorbančných spektier pri vlnovej dĺžke od 400 nm do 600 nm pre roztoky
so štandardnými pH hodnotami.
Vypočítali sme pomer z hodnôt absorbancie nameraných pri vlnovej dĺžke 430 nm
a 560 nm pre každý roztok so známym pH a vytvorili krivku (Obr.9). Pomer hodnôt
absorbancie pri vlnových dĺžkach 430 nm a 560 nm sme vypočítali aj pre sledované vzorky
a z rovnice sme vypočítali hodnoty pH. Rovnica tejto krivky slúžila na odčítanie hodnôt
pH odoberaných vzoriek.
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Obr.9: Krivka závislosti hodnôt pH na pomere hodnôt absorbancie 430nm/560nm
a rovnica tejto krivky.
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3.6 Porovnanie stimulácie estrálneho cyklu pachom a prítomnosťou samca
Vaginálne výplachy boli odobrané celkovo od 18 pohlavne dospelých samíc
rozdelených do 3 skupín. Prvá skupina (6 samíc) boli voľne žijúce zvieratá odchytené v
Českej republike v oblasti Dolní Břežany a Skupá. Ďalšie dve skupiny samíc (12 samíc)
boli z generácie F1, ktorých vek bol minimálne 5 týždňov. V experimente bolo taktiež
použitých 6 dospelých nepríbuzných samcov myši domácej z generácie F1.
Testované vaginálne vzorky sa odoberali každý deň v rovnaký čas po dobu 2-krát
10 dní s dvojtýždňovým odstupom. Vzorky sa odoberali najskôr 3 dni bez stimulácie,
ďalších 7 dní bola myšiam do boxu umiestnená buničina nasiaknutá 100 μl moču samca.
Po dvojtýždňovej pauze sa vzorky opäť odoberali 3 dni bez stimulácie a 7 dní boli myši
ustajnené v blízkosti samca umiestneného v tom istom boxe s priehradkou (Obr.10).
Vzorky sa odoberali pomocou pipety, umiestnenej v blízkosti vaginálneho vestibulu,
nastavenej na objem 30 μl.

Obr.10: Schéma pokusu. Zľava odbery vaginálnych vzoriek myší: 3 dni bez stimulácie, 7
dní myši stimulované močom samca, 14 dní bez odberov, 3 dni bez stimulácie, 7 dní myši
stimulované prítomnosťou samca.
Sledovali sme či a ako môžu jednotlivé faktory (moč samca, prítomnosť samca)
ovplyvniť priebeh estrálneho cyklu. Je nutné zmieniť, že 4 samice necyklovali vôbec a do
analýzy sme ich nezahrnuli. Nakoniec sme vyhodnocovali dáta pochádzajúce od 14 samíc.
Celkovo sme tak sledovali každú samicu 6 dní bez stimulácie, 7 dní stimulované močom
a 7 dní stimulované prítomnosťou samca. Experiment sme vyhodnocovali na základe počtu
dní, v ktorých boli samice vo fáze estru v období bez stimulácie a so stimulom (moč,
prítomnosť samca).
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3.7 Sekvenovanie vaginálneho mikrobiomu
3.7.1 Izolácia bakteriálnej DNA
Vzorky pre sekvenáciu mikrobiomu boli odoberané od 19 samíc po dobu 2-krát 7
dní so 14 dennou prestávkou. Na izoláciu bakteriálnej DNA pomocou izolačného kitu
Quick-DNA Fungal/Bacterial Microprep Kit (catalog no. D6007) od spoločnosti Zymo
Research bolo použitých 30 μl vaginálnej vzorky. Postupovali sme podľa protokolu
doporučeného výrobcom a finálne získali sme 30 μl eluovanej DNA. Všetky vzorky sme
pripravovali vo flowboxe, ktorý bol vopred vydezinfikovaný UV žiarením. V snahe
zabrániť kontaminácií vzoriek sa na pipetovanie používali špičky s filtrom.
3.7.2 Príprava knižnice
Pri príprave knižnice sme použili doporučený protokol pre Illumina MiSeq System
(16S Metagenomic Sequencing Library Preparation protocol) za použitia špecifických
barkódov (Nextera XT Index kit) (Metóda je podrobne popísaná v Matějková et al., 2020).
Metóda spočíva v príprave amplikónu pomocou dvoch kôl PCR. V prvom kole PCR sa zo
získanej DNA vzorky namnoží požadovaný úsek variabilnej oblasti bakteriálnej 16S rRNA
pomocou špecifických primerov (oblasť V3, V4), ktoré obsahujú aj adaptory pre následné
naviazanie špecifických indexov.
PCR1_F (50 bp):
TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAGCCTACGGGNGGCWGCAG

PCR1_R (55 bp):
GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAGGACTACHVGGGTATCTAACC

V druhom kole PCR dostáva každá vzorka špecifický index (Nextera adapter)
a sekvenovací adapter, ktorý umožní následné Illumina sekvenovanie. Na základe
jedinečnej kombinácií dvoch indexov je teda možné identifikovať každú vzorku pri
sekvenácií.
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Nextera:
PCR2 index primer F:
5’AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACAC[i5]TCGTCGGCAGCGTC
PCR2 index primer R:
5’ CAAGCAGAAGACGGCATACGAGAT[i7]GTCTCGTGGGCTCGG
Vzhľadom k nízkej koncentrácií DNA z vaginálnych výplachov sme v prvom kole
PCR zvolili opakovanie na 35 cyklov. Nasleduje kontrola kvality vzoriek na agarózovom
géli. Podľa odporúčaného protokolu sme vzorky po prvej PCR prečistili pomocou
magnetických guličiek (Agencourt AMPure XP kit), aby sme odstránili prípadné
nespotrebované primery alebo nešpecifické produkty, ktoré by mohli ovplyvniť efektivitu
nasadania sekvenačných primerov v ďalšom kroku. Druhá PCR reakcia už prebieha len 8
cyklov, pri ktorých sa na amplikón naviaže špecifický sekvenačný primer s unikátnou
kombináciou barkódov umožňujúcich odlíšiť individuálnu vzorku. V konečnej fáze sa totiž
takto naamplifikované vzorky proporčne zmiešajú do jednej skúmavky a vytvoria tzv.
knižnicu, ktorej kvalitu po prečistení overíme na čipovej elektroforéze (Agilent) (obr.11).
K samotnej sekvenácií knižnice bol použitý systém Illumina MiSeq na pracovisku Biocev.

Obr.11 Kontrola knižnice na čipovej elektroforéze (Agilent - High Sensitivity
DNA Assay)
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3.8 Kvantifikácia vybraných bakteriálnych skupín pomocou qPCR
Vzhľadom na to, že nie vždy, z finančných či kapacitných dôvodov, je možné
vykonať sekvenáciu celého mikrobiomu, overovali sme, či je možné použiť metódu qPCR
pre kvantifikáciu vybraných bakteriálnych druhov a či takto získané výsledky
korešpondujú s výsledkami získanými 16S rRNA sekvenáciou. Výsledky sekvenácie
vaginálneho mikrobiomu ukázali, že najviac zastúpenými druhmi sú baktérie z čelade
Pasteurlaceae – konktrétne druh Muribacter muris (MM) a Rodentibacter pneumotropica
(RP). Zaujímalo nás aj zastúpenie rodu Lactobacillus a sekvencie, ktoré boli vo vzorkách
najčastejšie zastúpené zodpovedali druhom Lactobacillus animalis (LA), L. reuteri (LR)
a L. gasserii (LG). Na základe známych sekvencií sme preto navrhli špecifické primery
cielené na oblasť 16S rRNA, ktoré amplifikujú len vybrané druhy baktérií.
Rodentibacter pneumotropica (211 bp)
RP_F: ATAAGGTTAATACCCTTATTA
RP_R: TCCCTAAAGTACTCTAGATTC
Muribacter muris (211 bp)
MM_F: TAATGGTTAATACCCGTTACA
MM_R: TCCCTAAAGTACTCTAGTTGT
L. animalis (210 bp)
LA_F: CGTGAGAGTAACTGTTCACGTTTCG
LA_R: CTCTTCTGCACTCAAGTCTCCCAG
L. reuteri (208 bp)
LR_F: CGTGAGAGTAACTGTTCACGCAGTG
LR_R: CTTCTGCACTCAAGTCGCCCG
L. gasserii (213 bp)
LG_F: GAGGTAGTAACTGGCCTTTATTTGACG
LG_R: CTCCTCTTCTGCACTCAAGTTCAACAG
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Vzhľadom nato, že vzorky, ktoré sme chceli použiť na túto analýzu už boli použité
na sekvenáciu mikrobiomu, mali sme len obmedzený objem zostávajúcej DNA. Nebolo
preto možné amplifikáciu uskutočniť priamo v prvom kroku qPCR, pretože qPCR analýza
vyžaduje nanášanie vzoriek minimálne v triplikáte pre každú vzorku. Preto sme použili
metódu dvojkrokovej PCR, podobne ako v prípade sekvenácie.
V prvom kroku PCR sme naamplifikovali variabilnú časť V3 a V4 16S rRNA
pomocou univerzálnych primerov (UNI).
UNI_F: TACGGRAGGCAGCAG
UNI_R: GACTACHVGGGTATCTAATCC
Dĺžka PCR produktu je 442 bp
PCR reakcia prebiehala v samostatných skúmavkách, pričom na jednu reakciu bolo
použitých 5 μl KAPA Taq DNA polymeráza, 1 μl zmesi primeru (5 μM) a 4 μl vzorky.
Priebeh reakcie bol zahájený iniciálnou denaturáciou, ktorá trvala 3 minúty pri 95 ˚C,
potom nasledovalo 35 cyklov, ktoré zahŕňali 30 s denaturácie pri teplote 95 ˚C, 30
s annealing pri teplote 55 ˚C a posledný krok 30s extenzie pri 72 ˚C. Po prebehnutí prvej
PCR sme vzniknuté PCR produkty prečistili pomocou QIAquick PCR Purification kit od
spoločnosti Qiagen podla pribaleného manuálu. Finálny produkt obsahoval 28 μl
prečistenej DNA. Prítomnosť vyizolovanej DNA sme overili elektroforeticky na
agarózovom géle (Obr.8) a zmerali sme koncentráciu na spektrofotometri – nanodrop.
Podľa nameraných hodnôt sme vzorky nariedili tak, aby mali rovnakú koncentráciu
(6ng/ul).

Obr.12: Gelová elektroforéza
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Pomocou Sanger sekvenovania sme na vybraných vzorkách najskôr otestovali, či
navrhnuté špecifické

primere amplifikujú nami

požadované bakteriálne druhy.

U vybraných vzoriek sme vykonali 2. PCR reakciu (reakčná zmes: 5μl Kapa, 1μl primery,
3 μl vody, 1 μl vzorky; 30 cyklov) so špecifickými primerami, ktoré boli navrhnuté tak,
aby nasadali v oblasti (tzv. nested primery), ktorá bola v 1. PCR kroku namnožená
pomocou univerzálnych primerov. Potom boli vzorky opäť prečistené a pripravené na
Sanger sekvenačnú reakciu (Biocev – OMICS Genomika). Výsledky potvrdili, že okrem
Lactobacillus gasserii, navrhnuté primery špecificky amplifikujú vybrané bakteriálne
druhy a je teda možné ich použiť pre účely kvantifikácie použitím qPCR.
Prečistené a nariedené vzorky po prvej PCR sme použili ako templát do qPCR so
špecifickými primerami. K každému primeru bola pripravená reakčná zmes pozostávajúca
z 5μl LightCycler® 480 SYBR Green I Master (Roche). Ďalej sme do reakčnej zmesi
pridávali 1μl primeru, 3μl H2O. Takto sme pripravili reakčný mix pre všetky vzorky a pre
všetky primere. Do jednotlivých jamiek sme potom nanášali vzorky v triplikátoch
v objeme 1μl. Na samotné qPCR bol použitý prístroj LightCycler® 480 Instrument II
(Roche). Počiatočný krok cyklu, tzv. iniciácia, bol nastavený na 5 min pri 95°C, ďalej
nasledovalo 39 cyklov pozostávajúcich z krátkej denaturácie 95°C/40 s, annealingu 55°C/1
min a extenzie 72°C/1 min. Pri využití Syber greenu dochádza k nárastu fluorescencie, čo
je zaznamenávané detektormi prístroja a zobrazené v softwere LightCycler 480 ako
amplifikačné krivky. Pomocou metódy Maxima druhej derivácie software určí pre každú
krivku hodnotu Cq

(Cycle of quantification), teda cyklus, v ktorom prebieha

exponenciálna fáza PCR, pretože množstvo amlikónu v tomto bode najlepšie odzrkadľuje
vstupné množstvo templátovej DNA.
Na overenie kvality primerov a určenie efektivity (E) qPCR reakcie sme pre každý
pár primerov u vybraných vzoriek vytvorili riediacu radu, tzn. každá vzorka bola nariedená
v 5 rôznych koncentráciách, ktorá sa vždy znižovala 10-krát. Na základe týchto bodov je
možné stanoviť kalibračnú krivku a určiť efektivitu (E) qPCR reakcie. Ak je efektivita
PCR reakcie 100%, číslo E nadobudne hodnoty 2, čo zodpovedá zdvojnásobeniu produktu
v každom cykle. Ak by hodnota E bola nižšia než 1,8, mohlo by dojsť ku skresleniu
výsledkov kvantifikácie a takéto primery by nebolo vhodné použiť na qPCR. Ukazázalo sa
že všetky nami navrhnuté primery boli dostačujúce k ich použitiu pre qPCR. Efektivita pre
UNI primer je 1,899; LA 1,917; LR 1,955; LG 1,897; RP 1,940 a MM 1,882. Výsledné
kalibračné krivky pre jednotlivé primery sú zobrazené na obrázku 13.
39

Relatívna kvantifikácia bakteriálnych druhov vo vzorkách sa vypočítala ako pomer
Cq univerzálnych primerov (referenčná hodnota) a Cq špecifických primerov. Bakteriálna
abundancia sa teda vypočítala podľa vzorca:
Relatívna abundancia = (E)Cq referenčná hodnota (UNI)/ (E)Cq špecifických primerov
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Obr.13: Kalibračná krivka a amplifikačné krivky pre rôzne koncentrácie primerov a)
UNI, b) LA, c) LR, d) LG, e) RP, f) MM.
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4. Výsledky
4.1 Indukcia estrálneho cyklu myši domácej
V tejto časti experimentu sme sledovali priebeh estrálneho cyklu u 14
samíc divokých myší, ktoré boli v prvej fáze stimulované močom samca a po 14 dennej
pauze boli sledované v prítomnosti samca myši domácej. Pred stimuláciou boli vždy
zaznamenávané 3 dni, kedy boli samice individuálne v čistej klietke bez prítomnosti
stimulu. Predpokladali sme, že vystavenie samice moču dospelého samca navodí nástup
estru a zvýši výskyt tejto fázy behom cyklu. Naše analýzy však ukázali, že nie je
významný rozdiel medzi počtom dní v estre bez stimulu v porovnaní so stimuláciou
močom samca. Až samotná prítomnosť samca signifikantne zvýši počet dní, kedy sa
samica nachádza v receptívnej fáze – v estre (Obr.14). Tento výsledok poukazuje na
dôležitosť komplexného signálu, ktorý nespočíva len v pachu moču, ale pravdepodobne
hrajú nemalú rolu aj ďalšie pachové signály z ostatných častí tela samca.

Obr.14: Vplyv vonkajších stimulov na dĺžku estrálneho cyklu u myši domácej. Osa y
popisuje kumulatívny počet dní, kedy bola samica v estru. Symbol ns označuje
nesignifikantný výsledok, symbol hviezdičiek ** predstavuje hladinu významnosti vo
Wilcoxnovom teste p<0,01
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4.2 Zmeny vaginálneho pH v priebehu estrálneho cyklu

V tejto experimentálnej časti sme odoberali vaginálne vzorky a merali ich pH
kontinuálne po dobu 14 dní. Namerané hodnoty sa pohybovali v rozmedzí od 6,0 do 7,7.
Hodnoty pH boli merané naraz pre jednotlivé dni, ku ktorým bola vopred priradená fáza
estrálneho cyklu na základe cytologických preparátov. Pri vyhodnocovaní jednotlivých fáz
estrálneho cyklu z preparátu nebolo vždy možné jednoznačne určiť, v ktorej fáze sa zrovna
samica nachádza, preto sme niektoré fázy zaznamenali ako prechodné. U našich
pokusných zvierat sme teda určovali celkovo 7 rôznych fáz estrálneho cyklu a to konkrétne
proestrus (P, n=5), prechodnú fázu proestrus/estrus (PE, n=11), estrus (E, n=39),
prechodná fáza estrus/metestrus (EM, n=13), metestrus (M, n=36) a prechodnú fázu
metestrus/proestrus (MP, n=5). V troch preparátoch nebolo možné určiť žiadnu z vyššie
uvedených fáz, pretože sa na preparáte nenachádzali žiadne bunky, čo je pravdepodobne
následkom chyby pri odbere alebo pri nanášaní na podložné sklíčko, preto sme tieto vzorky
označili ako anestrus (A, n=3). Po nameraní všetkých hodnôt pH sme vypočítali priemernú
hodnotu a štandardnú odchýlku pH pre každú fázu zvlášť (Tab. 2). Tieto hodnoty sa však
signifikantne nelíšili.

Fáza cyklu

A

P

PE

E

EM

M

MP

Priemer. pH

6,6

6,8

6,8

7,0

6,9

7,0

7,0

Odchýlka ±

0,4

0,1

0,2

0,3

0,2

0,3

0,2

Tab.2: Priemerné hodnoty pH pre fázy anestrus (A); proestrus (P); proestrus/estrus (PE);
estrus (E); estrus/metestrus (EM); metestrus (M); metestrus/proestrus (MP).
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Aj napriek tomu, že priemerné hodnoty vaginálneho pH pre jednotlivé fázy
estrálneho cyklu sa nelíšia signifikantne, na individuálnej úrovni jednotlivých samíc sme
zaznamenali cyklickú premenlivosť hodnôt pH v priebehu času (Obr. 15). Aj keď rozsah
zmien v hodnotách pH nebol v rámci jednej samice dostatočne výrazný nato, aby boli
rozdiely štatisticky významné, namerané údaje ukazujú výraznejšie či menej výrazné
kolísanie v hodnotách pH v čase. Zaznamenali sme, že toto kolísanie hodnôt miním
(okyslenie) a maxím sa objavuje takmer v každom cykle, teda od začiatku jedného estru
k nasledujúcemu (Obr.15).
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Obr.15: Hodnoty pH v priebehu jednotlivých fáz cyklu u jednotlivých samíc (female 1-8).
Na ose x je vždy vyznačená fáza cyklu (A, P, PE, E, EM, M, MP), na ose y hodnota pH.
Na krivkách sú označené zelenou body pre maximá a červenou hodnoty pre minimá.
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Na základe opakovania fázy estru (ak nasledovali viac dní za sebou, počítal sa vždy ten
prvý) sme stanovili priemernú dĺžku cyklu pre každú samicu (v Obr.16 označené ako
CELLS). Tento priemerný počet dní bol takmer u všetkých samíc 4 dni, okrem samice
číslo 7, kde sme zaznamenali odľahlú hodnotu 9 dní, čo môže byť spôsobené tým, že sme
jednu fázu estru nezachytili. Aj s touto odľahlou hodnotou vychádza priemerná dĺžka cyklu
4,4 +/- 1,8 dňa. Zaujímalo nás či hodnoty maxím a miním pH vykazujú podobnú cyklicitu.
Podobne sme teda vyhodnotili, aká je stredná dĺžka cyklu v dňoch medzi jedným
výraznejším okyslením pH po ďalší (MIN), v obrázku 15 červené body a obdobne pre
hodnoty v vyšším pH (MAX), na obrázku 15 zelené body. Priemerný počet dní medzi
minimami pH (MIN) bol 3,8 +/- 0,8 dňa a pre maximá (MAX) to bolo 3,1 +/- 0,5 dňa.
Tieto výsledky teda ukazujú, že znižovanie pH behom cyklu odráža priemernú dĺžku
estrálneho cyklu definovanú na bunkovej úrovni.

Obr.16: Porovnanie dĺžky estrálneho cyklu na základe epiteliálnych buniek,
cyklických okyselení/miním a maximálnych hodnôt pH v každom cykle. Stredná dĺžka
cyklu je 4,4 dňa +/- 1,8 dňa. Označenie ns predstavuje nesignifikantný výsledok v
Wilcoxon two-sample teste p<0,05. Symbol hviezdičky označuje signifikantný výsledok.
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4.3 Výsledky sekvenácie v oblasti génu 16S rRNA
Výsledky sekvenácie podrobne ukázali zmeny v zložení bakteriálnych taxónov
v priebehu estrálneho cyklu. Najčastejšie sa vyskytujúce kmene boli Proteobacteria,
Firmicutes, Actinobacteria, Bacteroidota a v menšej miere Cyanobacteria a Spirochaeta,
pričom v každej fáze dominoval práve kmeň Proteobacteria. Existuje aj vysoká variabilita
mikrobiálneho zloženia na nižších taxonomických úrovniach, predovšetkým na úrovni
bakteriálnych rodov (Obr.17). Určitá variabilita je zjavná aj na individuálnej úrovni, ako aj
medzi jednotlivými fázami, čo potvrdila PCA analýza (Obr. 18), z ktorej je zjavné že
mikrobiálne zloženie fázy estru je výrazne odlišné od ostatných fáz.

Obr.17: Taxonomické zastúpenie jednotlivých bakteriálnych rodov v rôznych fázach
estrálneho cyklu u jednotlivých samíc. Obrázok znázorňuje relatívnu abundanciu
jednotlivých taxonomických skupín v jednotlivých fázach estrálneho cyklu. Bolo
vybraných 20 najpočetnejších rodov, pričom každý je zobrazený inou farbou a ostatné rody
s nízkou abundanciou sú zoskupené do zbernej skupiny ,,Iné“. Vzorky sú v grafe
rozkategorizované podľa fáze estrálneho cyklu ( označené písmenom p – proestrus, e –
estrus, m – metestrus, d – diestrus. N ose y je zobrazená abundancia s relatívnou
početnosťou od 0 – 1,00.
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Obr.18: Analýza hlavných komponent (PCA – Principal Component analysis).
Vizualizácia variability medzi jednotlivými vzorkami počítaná metódou Bray-Curtis.
Jednotlivé body na obrázku predstavujú vzorky, ktoré sú farebne odlíšené na základe fázy
estrálneho cyklu. Vzdialenosť medzi jednotlivými bodmi predstavuje mieru podobnosti
zastúpení bakteriálnych OTU vo vzorkách, teda čím bližšie body sú tým podobnejšie OTU
vo vzorkách. Z obrázku je zjavné, že fázy proestrus, metestrus a diestrus sú čo sa týka
bakteriálnych OTU podobné, zatiaľ čo estrus je výrazne variabilnejší.
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Konkrétne zastúpenie bakteriálnych rodov je uvedené v tabuľkách 3 až 6. Vo
všetkých fázach estrálneho cyklu bolo najčastejšie detekovaných 7 bakteriálnych kmeňov,
konkrétne: Proteobacteria, Firmicutes, Actinobacteria, Bacteroidota, Cyanobacteria,
Spirochaeta. Ostatné menej početné kmene, ktoré mali nepočetné zastúpenie označujeme
súhrnne Iné. Najpočetnejšie zastúpeným kmeňom baktérií bol kmeň Proteobacteria s 48%
percentným zastúpením v proestre, 65% zastúpením v estre, 53% zastúpením v metestre
a 70% zastúpením v diestre (Obr19). Aj napriek prevahe kmeňa Proteobacteria v každej
fáze, najvýraznejšie a najzaujímavejšie rozdiely sme pozorovali na úrovni rodov.
Vo všetkých fázach estrálneho cyklu tvorí viac ako 80 % všetkých baktérií kmene
Proteobacteria a Firmicutes. V menšej miere sme v proestre (Tab.3) detekovali aj kmene
Actinobacteria (9%) a Bacteroidota (3%). Čo sa týka nižších taxónov, medzi
najabundantnejšie triedy v proestre patrí Gammaproteobacteria (41%) a jej rody Delftia
(23%) a Pseudomonas (10%). Druhou najhojnešie zastúpenou triedou je trieda Bacilli
(37%) a jej čeľaď Lactobacillales (17%) Ako vidíme v tabuľke 3 vo fáze proestru sú
celkovo veľmi málo zastúpené rody Rodentibacter (3%) a Lactobacillus (0,5%).
V estre (Tab.4) sa podobne v najhojnejšej miere vyskytovali baktérie z kmeňa
Proteobacteria (65%) a Firmicutes (27%), avšak s výraznými rozdielmi oproti proestru v
nižších taxonomických úrovniach. Z proteobaktérií to bola predovšetkým čeľaď
Pasteurellaceae (52%). Oproti proestru sme zaznamenali veľký nárast, z hľadiska tejto
práce významných rodov Muribacter (26%) a Rodentibacter (26%). V menšej miere sa tu
tiež vyskytla čeľaď Comamonadaceae (7%) a jej rod Delftia (7%). Z kmeňa Firmicutes
mala opäť najvyššiu abundanciu trieda Bacilli (25%) a jej čeľade Streptococcaceae (11%)
a Lactobacillales (8%), pričom veľký prírastok oproti proestru sme zaznamenali pre rod
Lactobacillus (4%).
Najvýraznejšiu diverzitu v bakteriálnom zložení vaginálnej mikrobioty sme
zaznamenali vo fáze metestru (Tab.5). Opäť bola najhojnejšie zastúpeným kmeňom kmeň
Proteobacteria (53 %) a jeho čeľaď Pasteurellaceae, do ktorej patria rody Rodentibacter
(14%) a Muribacter (4%), ale tiež čeľaď Comamonadaceae (16%) s typickým zástupcami
rodu Delftia (16%). Oproti ostatným fázam bol práve v metestre najhojnejšie zastúpený
rod Lactobacillus so abundanciou 5 %. Vo fáze metestru sa výnimočne nachádzali vo
vyššej miere ako 1% aj kmene Cyanobacteria (3%) a Spirocheata (2%).
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Naopak najnižšou diverzitou jednotlivých taxónov sa vyznačovala fáza diestru
(Tab.6) so zástupcami z kmeňa Proteobacteria, Firmicutes a Actinobacteria. Aj keď je
v tejto fáze veľký nárast kmeňa Proteobacteria (podobné percento ako v estre) oproti
metestru, na rozdiel od estru je tvorené inými zástupcami, najhojnejšie konkrétne rodmi
Pseudomonas (20%) a Delftia (20%) Je zaujímavé, že podobne ako pri proestre vyššiu
abundaciu dosahujú zástupcovia z triedy Alphaproteobacteria (8%), ktoré v estre dosahujú
zastúpenie iba 1%. Naopak veľmi nízke početné zastúpenie v diestre majú zástupcovia
rodu Lactobacillus iba 1%.
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Kmeň

Trieda

Proteobacteria
48%

Gammaproteobacteria
41%

proestrus

Alphaproteobacteria 8%

Firmicutes 38%

Bacilli 37%

Actinobacteriota
9%

Actinobacteria 9%

Bacteroidota 3%
Iné 2%

Čeľaď
Comamonadaceae 23%
Pseudomonanaceae 10%
Pasteurellaceae 3%
Spinghomonadaceae 3%
Rhizobiaceae 1%
Lactobacillales 17%

Rod
Delftia 23%
Pseudomonas 10%
Rodentibacter 3%
Spihghomonas 3%
Phyllobacterium 1%
Lactobacillus 0,5%
Staphylllococcus
11%
Streptococcus 4%

Staphyllococcaceae 11%
Streptococcaceae 4%
Gamella 2%
Propionibacteriaceae 9% Cutibacterium 3%
Micromonosporaceae 2%
Weeksellaceae 2%
Bergeyella 1%

Bacteroidia 2%

Tab.3: Proestrus – percentuálne zastúpenie bakteriálnych taxónov.

Kmeň

Trieda

Proteobacteria 65%

Čeľaď

Gammaproteobacteria
64%

Pasteurellaceae 52%
Comamonadaceae 7%
Pseudomonanaceae 3%

Rod
Muribacter 26%
Rodentibacter 26%
Delftia 7%

estrus

Alphaproteobacteria 1%
Firmicutes 27%

Streptococcaceae 11%
Lactobacillales 8%
Enterococcaceae 1%
Lachnospiraceae 1%
Weeksellaceae 2%
Propionibacteriaceae 3%
Corynebacteriaceae 1%
Micromonosporaceae 2%

Bacilli 25%

Bacteroidota 2%

Clostridia 2%
Bacteroidia 4%

Actinobacteriota 9%

Actinobacteria 9%

Iné 2%

Tab.4: Estrus – percentuálne zastúpenie bakteriálnych taxónov.
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Streptococcus 11%
Lactobacillus 4%
Enterococcus 1%
Bergeyella 1%
Cutibacterium 3%
Corynebacterium 1%

Kmeň

Trieda

Proteobacteria 53%

Čeľaď

Gammaproteobacteria
47%

metestrus

Alphaproteobacteria 6%
Bacilli 23%

Firmicutes 29%

Clostridia 6%
Actinobacteriota 7%

Actinobacteria 7%

Bacteroidota 4%
Cyanobacteria 3%
Spirochaeta 2%

Bacteroidia 4%
Cyanobacteria 3%
Leptospirae 2%

Pasteurellaceae 18%
Comamonadaceae 16%
Pseudomonanaceae 9%
Spinghomonadaceae 2%
Lactobacillales 7%
Streptococcaceae 4%
Enterococcaceae 3%
Staphyllococcaceae 2%
Lachnospiraceae 5%
Propionibacteriaceae 3%
Corynebacteriaceae 1%
Weeksellaceae 2%
Leptospiraceae 2%

Rod
Rodentibacter 14%
Muribacter 4%
Delftia 16%
Spihghomonas 2%
Lactobacillus 5%
Streptococcus 4%
Enterococcus 3%
Staphylllococcus 2%
Cutibacterium 3%
Corynebacterium 1%
Bergeyella 1%
Leptospira 2%

Tab.5: Metestrus - percentuálne zastúpenie bakteriálnych taxónov.

Kmeň

Trieda

Proteobacteria 70%

Gammaproteobacteria
62%

diestrus

Alphaproteobacteria 8%

Firmicutes 20%

Bacilli 14%

Čeľaď
Comamonadaceae 20%
Pseudomonanaceae 20%
Pasteurellaceae 18%
Spinghomonadaceae 3%
Rhizobiaceae 2%
Streptococcaceae 5%
Staphyllococcaceae 2%
Gemellaceae 3%
Lactobacillales 1%

Clostridia 5%
Actinobacteriota 8%

Propionibacteriaceae 4%
Corynebacteriaceae 2%

Actinobacteria 8%

Iné 2%

Tab.6: Diestrus – percentuálne zastúpenie bakteriálnych taxónov.
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Rod
Delftia 20%
Pseudomonas 20%
Rodentibacter 15%
Muribacter 3%
Sphighomonas 2%
Phyllobacterium 1%
Streptococcus 5%
Staphylllococcus 2%
Gamella 3%
Lactobacillus 1%
Anaerococcus 3%
Cutibacterium 4%
Corynebacterium 2%

Obr.19: Grafické znázornenie výskytu a abundencie kmeňov a tried v jednotlivých fázach
estrálneho cyklu.
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Najvýznamnejšie rody baktérií, ktoré sa významne viac objavujú vo fáze estru sú
rody Rodentibacter a Muribacter. Zamerali sme sa preto podrobnejšie na ich výskyt v
rámci estrálneho cyklu s podrobnejšou analýzou ich najviac zastúpených OTU. V rámci
tejto analýzy nás tiež zaujímal rod Lactobacillus, aj napriek tomu, že jeho celkové
zastúpenie vo vaginálnom mikrobiome je výrazne menšie než vyššie zmieňovaných rodov,
vykazuje určitú zmenu abundancie medzi jednotlivými fázami a je celkovo významný vo
výskume vaginálneho mikrobiomu.
V prvom prípade rod Rodentibacter (Pasteurrelaceae) (Obr. 20A-F) predstavuje do
počtu bakteriálnych taxonomických skupín najpočetnejšiu skupinu so zjavnými rozdielmi
v abundancií medzi jednotlivými OTU. Aj napriek tomu, že sa medzi jednotlivými fázami
estrálneho cyklu početnosť zástupcov Rodentibacter nemení signifikantne, z boxplotov je
zjavné, že medzi jednotlivými OTU existujú odlišnosti. Analýza konkrétnych sekvencií
jednotlivých OTU ukázala, že v rámci tohto rodu sú prítomné dva rôzne druhy, konkrétne
Rodentibacter heylii (OTU_11387) a Rodentibacter pneumotropica (OTU_10190).
Druhý zástupca čeľade Pasteurrelacae je Muribacter muris (Obr. 20G-I). V tomto
prípade dáta ukazujú signifikantný nárast abundancie vo fáze estru s nasledným prudkým
poklesom abundancie vo fáze metestru. V našej analýze sledujeme tento trend ako
v celkovom grafe (Obr. 20G), tak aj u oboch zástupcov OTU (Obr. 20H a 20I), ktoré na
základe BLAST vyhľadávania odpovedajú druhu Muribacter muris.
V poslednom rade je graficky znázornená meniaca sa bakteriálna abundancia pre
zástupcov rodu Lactobacillus (Obr. 20J-N). Aj keď výsledky celkovej analýzy zástupcov
rodu Lactobacillus neukazujú signifikantný rozdiel v hojnosti baktérií medzi jednotlivými
fázami, z grafov je zjavná výrazne nižšia abundancia vo fáze proestru, okrem OTU_10028
(Obr. 20M). Zaujímavosťou je, že OTU_10028 je svojou sekvenciou najpodobnejšia druhu
L. iners, ktorý je, podľa niektorých výskumov, u človeka spojovaný s nižšou stabilitou
vaginálnej mikrobioty a vaginálnou dysbiózou (Verstraelen et al., 2009). Ďalšími
najpravdepodobnejšími zástupcami rodu Lactobacillus indentifikovanými v našich
vzorkách boli OTU_10062 (Obr. 20K), ktorý sa najviac blíži druhu L. animalis
OTU_11308 (Obr. 20L) najpodobnejší druhu L. gasserii, u ktorého sme zaznamenali
signifikantný nárast vo fáze estru a OTU_10012 (Obr. 20N) najviac odpovedá druhu L.
reuteri a L. vaginalis.
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Obr.20: Podrobné výsledky analýzy dát zo sekvenácie zamerané na vybrané druhy
baktérií. Vždy prvý graf v rade celkové zastúpenie rodu, nasledujú jednotlivé OTU, ktoré
boli vo vzorkách najhojnejšie zastúpené. Na všetkých grafoch sú na ose x zobrazené fázy
cyklu, osa y zobrazuje mieru abundancie baktérií. Červené hviezdičky symbolizujú
signifikantný rozdiel medzi jednotlivými fázami (Wilcoxon test).
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4.4 Kvantifikácia bakteriálnych rodov v priebehu estrálneho cyklu použitím
metódy qPCR
Cieľom tejto experimentálnej časti bolo porovnať výsledky 16S rRNA sekvenácie
z výsledkami z qPCR a teda kvantifikovať baktérie prítomné vo vaginálnej sliznici
v priebehu jednotlivých fáz estrálneho cyklu u troch vybraných druhov baktérií
Rodentibacter pneumotropica, Muribacter muris a Lactobacillus animalis. K porovnaniu
sme použili celkom 25 vzoriek, u ktorých boli známe ako dáta zo sekvenácie, tak aj
kvantifikácia z qPCR.
Množstvo baktérií v jednotlivých fázach estrálneho cyklu zmerané pomocou
metódy qPCR ukazuje obrázok 21A-C, zatiaľ čo na obrázku 21D-F je zobrazená
abundancia baktérií na rovnakom súbore vzoriek získaná zo sekvenačných dát. Vzhľadom
k tomu, že PCR primery použité pre Rodentibacter boli navrhnuté konkrétne na druh R.
pneumotropica, pre porovnanie oboch metód sme zo sekvenačných dát použili len dáta pre
OTU_10190 (Obr. 21D).
Najlepšie výsledky v porovnaní oboch metód sme zaznamenali pre rod Muribacter,
kde korelačný koeficient dosahoval hodnoty ρ=0,686, p=0,00015, signifikantnú koreláciu
sme zaznamenali aj pre rod Rodentibacter je ρ=0,sw , p=0,02. Jedine pre rod Lactobacillus
sme nezaznamenali koreláciu dát zo sekvenácie a qPCR (ρ=0,294, p=0,15), čo môže byť
spôsobené nižšou špecificitou primerov a všeobecne väčším počtom druhov, ktoré môžu
byť v rámci rodu Lactobacillus vo vzorke prítomné a je ťažké ich rozlíšiť. Aj napriek
tomu, že sekvenačné a qPCR dáta pre druh Muribacter muris vykazujú vysokú koreláciu,
metódou qPCR sme nepotvrdili žiadny signifikantný rozdiel v počte vybraných baktérií
medzi jednotlivými fázami estrálneho cyklu, čo môže byť dôsledkom pomerne malej
vzorky (n=25).
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Obr.21: Porovnanie miery abundancie vybraných bakteriálnych rodov. Grafy A-C
reprezentujú výsledky z qPCR, grafy D-F zobrazujú čiastkové výsledky získané 16S rRNA
sekvenáciou. Na ose x sú znázornené fázy estrálneho cyklu (P – proestrus, E – estrus, M –
metestrus, D – diestrus), na ose y je znázornená relatívna miera bakteriálnej abundancie.
Signifikantný výsledok je označený symbolom červenej hviezdičky.
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Obr.22: Grafické znázornenie porovnávajúce množstvo baktérií rodu Muribacter (Mm),
Rodentibacter (Rp) a Lactobacillus (La) detekované pomocou dvoch metód – sekvenáciou
16S rRNA (MmSEQ, RpSEQ, LaSEQ) a qPCR (RpPCR, LaPCR). Na dolnej osi x sú
uvedené názvy vzoriek, na hornej ose x sú farebne odlíšené jednotlivé fázy estrálneho
cyklu (proestrus, estrus a metestrus), na ose y sú uvedené bakteriálne rody a farebná škála
zobrazuje ich početnosť po sekvenácií a po qPCR.
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Obr.23: Diskriminačná analýza PLS (Partial Least Squeres) zobrazuje odlišnosť
bakteriálnych druhov vo vzorkách pre qPCR v jednotlivých fázach estrálneho cyklu.
Vzdialenosť symbolov predstavuje podobnosť bakteriálnych druhov v jednotlivých
vzorkách. Na obrázku je viditeľná odlišnosť bakteriálnych druhov v estre (červené kruhy)
od fáza metestru (zelené trojuholníky) a proestru (modré krížiky).
Metódu qPCR je možné teda úspešne použiť aspoň pre kvantifikáciu zástupcov
čeľade Pasteurlaceae. Koreláciu oboch metód podrobnejšie zobrazuje heatmapa, ktorá
vznikla na základe hierarchického klastrovania dát a dokladá tak podobnosť výsledkov
oboch použitých metód (Obr. 22). Diskriminačná analýza dát z qPCR (Obr. 23) ukazuje
podobné výsledky ako u sekvenačných dát (obr. 18), teda výraznú odlišnosť estru od
ostatných hodnotených fáz.

59

5. Diskusia
Vo svojej diplomovej práci som sa zaoberala priebehom estrálneho cyklu u myší,
faktormi, ktoré ho môžu ovplyvňovať (pach samca, prítomnosť samca) a charakteristikami,
ktoré môžu cyklus sprevádzať (pH, špecifické baktérie). Vzhľadom k tomu, že myš je ako
modelový organizmus používaná v mnohých štúdiách týkajúcich sa reprodukcie, je
dôležité poznať čo najpresnejšie mechanizmy fungovania estrálneho cyklu. Jedným
z najzaujímavejších výsledkov tejto práce je výsledok stimulácie estrálneho cyklu.
Rozdielom oproti predchádzajúcim prácam je, že naše výsledky nepotvrdili signifikantný
účinok moču na indukciu estru u myši domácej, aj keď je známych hneď niekoľko
chemických zložiek moču, ktoré majú vplyv na reprodukciu laboratórnych myší. Takýmto
príkladom je Withenov efekt (Whitten, 1956), ktorý opisuje jav, kedy chemické látky (2(sec-butyl)dihydrothiazole a dehydro-exobrevicomin) obsiahnuté v moči samca indukujú
estrus u dospelých samíc myší. Možnou príčinou slabého efektu moču na indukciu estru
u nami skúmaných zvierat môže byť malé množstvo moču použité na jednorazovú
stimuláciu. Ku každej zo samíc sme pridávali 100 μl moču od konkrétneho dospelého
samca, čo bolo podľa nášho názoru dostatočné množstvo, ktoré zodpovedá množstvu,
ktoré samec jednorazovo vylúči v prirodzenom prostredí. Predpokladali sme, že toto
množstvo bude optimálne vzhľadom na trvanlivosť pachovej stopy. V ďalšom výskume by
bolo zaujímavé porovnať, či by efekt indukcie neprejavil silnejšie, ak by bola táto pachová
stopa pridávaná opakovane.
Významný nárast dní, kedy sa samice nachádzali v estre sme zaznamenali až
s fyzickou prítomnosťou samca v boxe so samicami. V tomto prípade, hoci bol samec za
mriežkou a nedochádzalo tak k priamemu kontaktu, tvoril dôležitú súčasť pachovej
komunikácie, pretože pachy nepochádzajú len z moču, ale aj z ďalších častí tela. Toto
tvrdenie je podporené aj skutočnosťou, že pri prvom fyzickom kontakte dvoch jedincov nie
je primárne kontaktné miesto anogenitálna oblasť, ale naopak oblasť hlavy a tváre (Luo et
al., 2016).
Je známe, že niektoré pachové signály sú sprostredkované expresiou proteínov,
ktoré vo svojich beta bareloch nesú a chránia volatilné organické látky (VOC) detekované
vomeronasálnym systémom samíc. Príkladom takýchto proteínov sú MUP proteíny, ktoré
neboli detekované len v moči, ale taktiež sa exprimujú aj v slinách a slzných žľazách
(Stopka et al., 2016, Stopkova et al., 2017). Nie je však ani vylúčené, že dôležitú rolu
v nástupe estru hrá aj vizuálna, taktilná a vokálna komunikácia.
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Estrálny cyklus je charakteristický cyklickými zmenami ako v bunkovom zložení
vaginálneho lúmen, tak i zmenami mukózy a mikrobiomu sprevádzané zmenami acidity
vaginálneho prostredia. Vaginálne pH je dôležitým biologickým ukazovateľom a môže
poskytovať dôležité informácie o celkovom fyziologickom stave organizmu. Je dobre
známe a zdokumentované, že u ľudí je vaginálne pH celkovo nižšie (≤ 4,5) a tieto nízke
hodnoty zodpovedajú správnemu fungovaniu ženského reprodukčného systému (Drake et
al., 1980). Údaje o vaginálnom pH ďalších cicavcov už sú zmapované v menšej miere, a ak
aj tieto údaje existujú, zvyčajne pochádzajú od vyšších cicavcov (primáty, hospodárske
zvieratá ai.). Prác zaoberajúcich sa zmenou pH v priebehu cyklu je veľmi málo, preto táto
diplomová práca poskytuje cenné informácie o danej problematike a poskytuje náhľad
súvislostí medzi estrálnym cyklom myší a vaginálnym pH.
Na meranie vaginálneho pH u divokých myší domácich sme pôvodne chceli použiť
mikroelektródu (Micro Combination pH Electrode od spoločnosti Thermo Scientific)
a cieľom bolo merať pH z rovnakých vzoriek, z akých bola neskôr analyzovaná vaginálna
mikrobiota. Táto metóda sa napokon zlyhala z dôvodu vysokej fragility tohto prístroja
a preto sme museli vyvinúť inú metódu merania vaginálneho pH.
Dôležitým výstupom tejto práce je vyvinutie spoľahlivej metodiky na určovanie
vaginálneho pH. Hlavným úskalím je nemožnosť merať pH priamo vo vaginálnom lúmen,
a teda je nutné získať vzorku vaginálnym výplachom, čím je jednorazovo možné získať
maximálne objem 30 μl a to za použitia vody či fyziologického roztoku. Táto metóda
nebola doposiaľ nikde tak podrobne popísaná a existuje len veľmi obmedzené množstvo
vedeckých prác, ktoré by spoľahlivo merali pH v tak malých biologických vzorkách.
Príkladom práce zaoberajúcej sa meraním vaginálneho pH u myší je výskum Ganesana
a Kadalmani (2016), ktorý taktiež používali pH indikátor phenol red a tiež indikátorové
papieriky, avšak metodika bola len veľmi nedostatočne popísaná. Naša metodika je
podrobne koncipovaná so všetkými čiastkovými krokmi, vrátane prípravy roztokov so
štandardnými

pH,

prípravy

roztoku

pH

indikátoru

a nanášania

na

platničku

a vyhodnocovania výsledkov. Publikácia (Ganesan & Kadalmani, 2016) ukazuje, že pH je
výrazne nižšie vo fázach proestru (5,57 ± 0,16) a estru (4,53 ± 0,12) s hodnotou 7,5 ± 0,10
v diestre. Avšak hodnota pH, ktorú uvádza táto práca pri estre myší (pH = 4,53) sa javí
extrémne nízka, a zdá sa byť veľmi nepravdepodobná. Hodnoty vaginálneho pH nižšie ako
6 sú skôr výnimočné, typické pre vyšších primátov a človeka (Miller et al., 2016). Ďalšou
publikáciou, v ktorej sa nachádzajú údaje o vaginálnom pH je review Miller a kol. (2016),
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ktorá na jednom z obrázkov uvádza priemernú hodnotu vaginálneho pH myší 6,5, avšak
bez uvedenia zdrojov tohto tvrdenia. Rozmedzie nami nameraných hodnôt pH sa
pohybovalo od 6,0 do 7,7. Dôvodom prečo naše výsledky neukazujú signifikantné rozdiely
medzi jednotlivými fázami môže byť niekoľko. Dôvodom môžu byť potenciálne pufračné
vlastnosti vody, nami zvoleného média, na výplach vaginálnej sliznice. Aj napriek tomu,
že naše výsledky neukazujú signifikantné zmeny v hodnotách pH počas striedania
jednotlivých fáz estrálneho cyklu, u všetkých samíc sa cyklicky objavujú nižšie hodnoty
pH s priemerným intervalom podobným dĺžke cytologicky definovaného estrálneho cyklu.
Ďalším veľmi dôležitým výstupom tejto práce bolo podrobné popísanie zmeny
vaginálneho mikrobiomu v priebehu estrálneho cyklu u divokej myši domácej. Práce
popisujúce vaginálny mikrobiom u myší je len obmedzené množstvo a často prináša
protichodné výsledky, čo môže byť spôsobené použitím rozdielnej metodiky (priama
sekvenácia či kultivácia baktérií). Príkladom je práca Vrbanac a kol. (2018), ktorá podobne
ako my využíva metódu 16S rRNA sekvenovania, avšak uvádza, že neexistuje
signifikantný rozdiel v bakteriálnom zložení medzi jednotlivými fázami estrálneho cyklu.
Príčinou rozdielov medzi našimi výsledkami a výsledkami uvedenými v tejto práci môže
byť, že my charakterizujeme vaginálnu mikrobiotu u divokých zvierat, kdežto práca
Vrbanac a kol (2018) využíva laboratórne zvieratá, u ktorých môže byť prirodzený
mikrobiom výrazne narušený.
Naše výsledky sekvenácie ukázali, že bakteriálne zloženie fázy estru je významne
odlišné od ostatných fáz. To je spôsobené predovšetkým nárastom baktérií z čeľade
Pasteurellaceae – konkrétne rodmi Rodentibacter a Muribacter. Predovšetkým druh
Muribacter muris by sa dal považovať za charakteristickú baktériu signalizujúcu fázu
estru, pretože štatisticky významne narastá vo fáze estru a následne signifikantne poklesne
vo fáze metestru. Z reprodukčného hľadiska je pre samce dôležité rozoznať receptívnu
fázu samičieho cyklu a zvýšiť si tak fitnes v podobe vlastných potomkov. K tejto
identifikácií by mohli slúžiť samičie MUP proteíny, ktoré vykazujú meniacu sa exprimáciu
v priebehu estrálneho cyklu so zvýšeným výskytom práve vo fáze estru, a to v moči ako aj
vo vaginálnom prostredí (Janotova & Stopka, 2011, Černá et al., 2017). Je možné, že práve
špecifická mikrobiota s prevažujúcou baktériou M. muris môže produkovať takéto
charakteristické molekuly.
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Taktiež sme v priebehu cyklu sledovali výskyt rodu Lactobacillus, ktorý je
najdominantnejším rodom v ľudskej vaginálnej mikrobiote (Ravel et al., 2011). U myší sa
Lactobacillus, ako ukazuje táto diplomová práca, vyskytuje len v menšej miere (0,5-5%).
Najpravdepodobnejšími zástupcomi u myší je druh L. animalis, a druhy príbuzné L.
gasseri a L.reuteri.
V neposlednom rade sme sa v tejto práci zamerali na návrh metódy pre
kvantifikáciu konkrétnych bakteriálnych druhov pomocou metódy qPCR. Naším cieľom
bolo zistiť do akej miery je možné pre vybrané bakteriálne druhy využiť metódu qPCR
a spoľahlivo zastúpiť zložité a finančné náročné sekvenovanie. To či je táto metóda
relevantná sme zhodnotili na základe porovnania s výsledkami sekvenácie na konkrétnej
sade rovnakých vzoriek. Výsledný set nakoniec obsahoval len 25 vzoriek kvôli prvotným
komplikáciám pri príprave knižnice na sekvenovanie mikrobiomu, kde sme u niektorých
vzoriek spotrebovali všetku DNA, a teda nezostala žiadna k dispozícií na qPCR. Následne
pri analýze qPCR niektoré vzorky v prvom kroku amplifikácie taktiež neposkytli
dostatočne kvalitné výsledky a preto boli z analýzy vyradené. Zamerali sme sa na
porovnanie troch konkrétnych skupín, a to R. pneumotropica, M. muris a L. animalis.
Hierarchické klastrovanie nášho datasetu ukázalo, že obe metódy (qPCR a 16S rRNA
sekvenovanie) prinášajú podobné výsledky, s najväčšou zhodou pre druh Muribacter
muris, menšou potom pre Rodentibacter pneumotropica. Zhoda vo výsledkoch oboch
metód pre rod Lactobacillus nebola preukázaná, čo môže byť spôsobené prítomnosťou
viacerých OTU (druhov) vo vzorkách a teda pravdepodobne nižšou špecificitou
navrhnutých primerov pre qPCR.
Primery na qPCR boli špecificky dizajnované na jeden vybraný druh baktérií, na
základe sekvencií najviac zastupených OTU, ktoré sme mali k dispozícií z pilotného
experimentu sekvenácie 16S rRNA v našom laboratóriu. Z rodu Rodentibacter bol najviac
zastúpený druh R. pneumotropica a v menšej miere potom R. heylii. Primery, ktoré sme
navrhli boli cielené tak, aby rozlíšili tieto dva druhy. Prekvapivo v našom súbore dát
analyzovaných 16S rRNA sekvenáciou bol rod Rodentibacter výraznejšie tvorený OTU,
ktorá odpovedala skôr druhu R.heylii (OTU_11387, OTU_1004, OTU_10735). Z tohto
dôvodu celkové výsledky zo sekvenácie pre rod Rodentibacter neodpovedali výsledkom
z qPCR, kde boli použité primery pre R. pneumotropica. Ak sme ale porovnali
OTU_10190, čo najlepšie reprezentuje R. pneumotropica, obe metódy následne výrazne

63

korelovali. Podobným spôsobom by bolo vhodné porovnať aj výsledky týchto dvoch
metód pre druh R. heylii, čo sme už ale z kapacitných a časových dôvodov nestihli.
Najmenší počet OTU mal rod Muribacter, v našich aj predchádzajúcich dátach bol
tvorený iba dvoma OTU. Obe sekvencie najpravdepodobnejšie odpovedali druhu M. muris
a nami navrhnuté primery pre tento druh tak poskytovali veľmi spoľahlivé výsledky pri
použití qPCR.
Rod Lactobacillus zahrňuje najväčšiu diverzitu jednotlivých druhov (je známych
viac ako 200 druhov) a preto bolo navrhnutie špecifických primerov najobtiažnejšie.
Pokúsili sme sa navrhnúť primery tak, aby odlišovali tri najviac zastúpené druhy (L.
animalis, L.gasserii, L. reuteri). Výsledky Sanger sekvenácie nám ukázali, že
najspoľahlivejšie amplifikuje primer pre L. animalis a preto sme ho použili pre
porovnávaciu analýzu. Výsledky qPCR a sekvenácie pre tento druh síce vykazovali
podobný trend, ale v rámci štatistického spracovania neboli signifikantne korelované. Je
možné, že vaginálny mikrobiom obsahuje okrem týchto troch druhov aj ďalšie
neidentifikované druhy laktobacilov a preto v tomto prípade dochádza k diskrepancií
výsledkov.
Naše výsledky prehľadne poskytujú mnoho detailných údajov o vaginálnom
mikroprostredí. Cieľom bolo získať čo najviac údajov od jedného jedinca, a získať tak
komplexnú predstavu o vzájomnom pôsobení týchto faktorov a podrobnejšie tak pochopiť
fungovanie fyziológie reprodukcie. Aj keď rozsah a časový harmonogram tejto práce
neumožňoval otestovať všetky sledované ciele na vzorkách pochádzajúcich od jednej myši,
prinášame úplne nové a cenné informácie o charakteristikách estrálneho cyklu myši
domácej.
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6. Záver
Táto práca sa zaoberala detailnou analýzou estrálneho cyklu myši domácej
s dôrazom na zloženie vaginálneho mikrobiomu a premenlivosť pH v jednotlivých fázach
estrálneho cyklu. Taktiež sledovala vplyv vybraných vonkajších faktorov na indukciu
estru. Naše výsledky ukázali, že fyzická prítomnosť samca ustajneného spolu so samicou
má štatisticky významný pozitívny vplyv na celkový počet dní, kedy je samica vo fáze
estru. Naopak sme zistili, že jednorazový pachový stimul (moč) nemá dostatočne veľký
vplyv, aby vyvolal štatisticky významný účinok.
Ďalším významným prínosom tejto práce bolo vyvinutie exaktnej a spoľahlivej
metodiky na meranie vaginálneho pH vďaka čomu môžeme poskytnúť cenné údaje o
kolísaní vaginálneho pH u myši domácej.
Zloženie vaginálneho mikrobiomu a jeho dynamiku v priebehu jednotlivých fáz
estrálneho cyklu sme analyzovali dvoma metódami, a to 16S rRNA sekvenovaním a qPCR
pre vybrané kandidátne druhy baktérií. Táto práca ako prvá ukazuje signifikantný nárast
druhu Muribacter muris vo fáze estru, čo potvrdili výsledky oboch metód. Porovnanie
týchto dvoch metód ukázalo koreláciu vo výsledku sledovaného rodu Rodentibacter, čo
dokazuje využiteľnosť dostupnejšej metódy qPCR v analýze mikrobiomu.
Táto práca tak významne prispieva k lepšiemu pochopeniu fyziologických
a enviromentálnych tlakov, ktoré ovplyvňujú premenlivý vzťah medzi estrálnym cyklom,
vaginálnou mikrobiotou a vaginálnym pH u myši domácej.
Bolo by zaujímavé, keby budúci výskum priniesol komplexné informácie
o všetkých sledovaných vplyvoch a charakteristikách estrálneho cyklu, teda o vplyvoch
prostredia, bakteriálnom zložení vaginálnej mikrobioty a vaginálnom pH a prípadne o
antimikrobiálnych peptidoch individuálne od každého jedinca, prípadne porovnával všetky
tieto údaje získané z laboratórnych myší a myší divokých.
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