
Abstrakt (česky) 

Nekódující RNA (ncRNA), které byly dříve považovány za ‚transkripční šum‘, jsou dnes známé jako 

klíčové molekuly v hlavních buněčných procesech. NcRNA jsou exprimovány ve vysokých hladinách 

– pouze 2 % transkribovaného genomu u vyšších eukaryot odpovídá proteinům kódujícím RNA. Je 

známo, že řada různých ncRNA má strukturní, funkční či regulační role, ale vliv většiny nekódujících 

transkriptů zůstává nejasný. Mezi ncRNA jsou obzvláště zajímavé dlouhé ncRNA (lncRNAs, delší než 

200 bp). LncRNA nemají jednotnou funkci, ale v mnoha studiích byly pozorovány regulace na 

transkripční a translační úrovni, které jsou založené na regulaci lncRNA. Proto by nové lncRNA mohly 

pomoct vylepšit syntézu proteinů ve vysoce diferencovaných buněčných typech. Zejména plně dorostlý 

savčí oocyt a rané embryo vyžadují přesně kontrolovanou translaci maternálních transkriptů k tomu, 

aby mohla být koordinována meiotická progrese a časný vývoj embrya, zatímco je transkripce umlčena. 

Zaměřili jsme se tedy na studium zapojení ncRNA do syntézy proteinů a následného vlivu na fyziologii 

oocytu a raného embrya. 

Nejdříve jsme analyzovali expresi a distribuci několika ncRNA během meiotického zrání a časného 

vývoje embrya – jmenovitě BC1 (Brain cytoplasmic RNA 1), Rose (lncRNA in Oocyte Specific 

Expressed), Rn7sk (RNA Component of 7SK Nuclear Ribonucleoprotein), Neat2 (Nuclear Enriched 

Abundant Transcript 2) a IAPLtrla (Intracisternal A Particle Long terminal repeat). Zjistili jsme, že 

tyto ncRNA měly ve stádiu GV jasně danou jadernou či cytoplaplazmatickou lokalizaci. Jejich exprese 

klesala během maturace a následného vývoje. Jelikož jsou funkce ncRNA přímo spojeny s jejich 

subcelulárním umístěním, tak jsme pro další analýzu vybrali dvě cytoplazmatické ncRNA – BC1 a Rose. 

Pozorovali jsme, že BC1 a Rose jsou s ribozomy asociované ncRNA, což naznačuje jejich roli 

v translační regulaci a fyziologii savčího oocytu. Naše výsledky naznačují, že ncRNA BC1 potlačuje 

cap-dependentní iniciaci translace v GV, což je v souladu s její navrhovanou úlohou v dendritech. 

Prokázali jsme však také, že BC1 inhibuje translaci specifických mRNA, Dlg4 a Actb, prostřednictvím 

interakcí s 3’UTR. Tato interakce vyžaduje proteinovou souhru podobně jako mnoho regulačních 

ncRNA, které působí jako součást ribonukleoproteinových komplexů. Navíc jsme vyvinuli nový RNA-

PLA přístup, který nám umožňuje detekovat lokalizovat jednotlivé komponenty, RNA a proteinu. 

RNA-PLA nám tedy umožnila vizualizovat v GV oocytech interakci BC1 s vazebným partnerem 

Fragile X Mental Retardation Protein (FMRP). Dále bylo zjištěno, že shlukování proteinu FMRP v 

cytoplazmě je způsobeno nadměrnou expresí BC1 v MII oocytu. Potvrdili jsme tedy, že ncRNA BC1 

reguluje translaci specifických maternálních mRNA.  

Dále jsme se zaměřili na druhou s ribozomy asociovanou lncRNA Rose, která je v oocytu exprimována 

ve dvou variantách – jedna z nich je specifická pro oocyt. Rose je u transkripčně aktivních stádií 

lokalizovaná v cytoplazmě a jádře, kdežto u transkripčně neaktivních buněk je lokalizována pouze 

v cytoplazmě. Ačkoliv nadměrná exprese Rose nijak neovlivňuje zrání oocytů, tak její snížená exprese 

má za následek abnormality v cytokinezi oocytů a zhoršený preimplantační vývoj embrya.  

Studovali jsme tedy celou řadu ncRNA, jejich expresi a lokalizaci v subcelulárním kontextu během 

meiotického zrání a raného embryonálního vývoje. Kromě toho jsme identifikovali ncRNA, které 

přispívají k buněčné fyziologii oocytu a časnému vývoji embrya. Naše výsledky přispívají k lepšímu 

pochopení regulačních procesů během vývojových událostí v savčích oocytech a embryích, které jsou 

založené na ncRNA. 

 


