
Univerzita Karlova v Praze 

Přírodovědecká fakulta 

Diplomová práce 
 

 

 

    Bc. Martina Černá 

 

Chemická enukleace savčích oocytů 

 

Katedra buněčné biologie 

 

Vedoucí diplomové práce: Ing. RNDr. Vladimír Krylov PhD. 

Katedra Buněčné biologie PřF UK v Praze 

 

Praha 2009 

  



2 

 

Tato diplomová práce byla vypracována ve Výzkumném ústavu živočišné výroby, v.v.i. 

v Praze - Uhříněvsi, na oddělení Biologie reprodukce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala zcela samostatně s použitím citované a dále 

uvedené literatury v seznamu. 

 

      Martina Černá 

 

Září 2009       …………………………………. 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Poděkování  

Ráda bych tímto poděkovala svému školiteli Ing. RNDr. Vladimíru Krylovi 

PhD. za cenné rady a odborné vedení mé práce. Dále bych chtěla poděkovat své 

kolegyni Mgr. Ireně Barnetové za odbornou pomoc, rady a vytvoření příjemného 

pracovního prostředí. Děkuji také svým rodičům za podporu během studia.   



4 

 

Obsah 

1 Seznam použitých zkratek .............................................................................. 6 

2 Abstrakt ........................................................................................................... 7 

3 Úvod ................................................................................................................ 9 

4 Literární přehled ........................................................................................... 10 

4.1 Vývoj a stavba samičích pohlavních buněk .......................................... 10 

4.1.1 Oogeneze ........................................................................................ 10 

4.1.2 Vývoj gamet ................................................................................... 10 

4.1.3 Stavba oocytu ................................................................................. 12 

4.1.4 Změna organel v průběhu růstu oocytu .......................................... 18 

4.1.5 Folikulogeneze ............................................................................... 18 

4.1.6 Ovaria – vaječníky prasete ............................................................. 21 

4.2 Distribuce mitochondrií během maturace prasečích oocytů ................. 22 

4.3 Enukleace .............................................................................................. 23 

4.3.1 Mechanická enukleace ................................................................... 23 

4.3.2 Chemická enukleace ...................................................................... 23 

5 Cíle práce ...................................................................................................... 26 

6 Materiál a metodika ...................................................................................... 27 

6.1 Přehled použitých přístrojů a chemikálií ............................................... 27 

6.1.1 Chemikálie ..................................................................................... 27 

6.1.2 Přístroje .......................................................................................... 29 

6.2 Metodika ................................................................................................ 30 

6.2.1 Živočišný materiál .......................................................................... 30 

6.2.2 Izolace oocytů ................................................................................ 30 

6.2.3 Maturace oocytů ............................................................................. 30 

6.2.4 Odstranění kumulů ......................................................................... 31 

6.2.5 Odstranění zóny pellucidy ............................................................. 31 



5 

 

6.2.6 Fúze oocytů .................................................................................... 31 

6.2.7 Fixace oocytů ................................................................................. 32 

6.2.8 Barvení oocytů ............................................................................... 33 

6.2.9 Chemická enukleace ...................................................................... 34 

6.2.10 Fúze enukleovaného oocytu s normálním, fluorescenčně barvené 

mitochondrie .................................................................................. 34 

7 Výsledky ....................................................................................................... 36 

7.1 Izolace oocytů ........................................................................................ 37 

7.2 Maturace oocytů .................................................................................... 38 

7.3 Určení koncentrací a doba působení chemikálií pro enukleaci oocytu . 39 

7.4 Značení mikrofilament (aktinu) ............................................................. 42 

7.5 Značení mikrotubulů ............................................................................. 45 

7.6 Fúze oocytů ........................................................................................... 46 

7.7 Mikrotubulární síť fúzantů .................................................................... 47 

7.8 Distribuce mitochondrií fúzantů ............................................................ 49 

7.9 Aktivované oocyty................................................................................. 51 

7.10 Vývoj enukleovaného oocytu po SCNT ................................................ 52 

8 Diskuze ......................................................................................................... 54 

9 Závěr ............................................................................................................. 61 

10 Seznam použité literatury ............................................................................. 62 

 
  



1 Seznam použitých zkratek 

ATP adenosin trifosfát 
BSA hovězí sérový albumin (bovine serum albumin) 

cAMP cyklický adenosin monofosfát 
COC kumulus-oocyt komplex 
DNA deoxyribonukleová kyselina 
ESC embryonic stem cells, embryonální kmenové buňky 
FITC fluorescein izothiokyanát 
FSH follicle stimulating hormone, folikuly stimulující hormon 

GTP/GDP  guanosin tri/difosfát 
GV germinal vesicle, zárodečný váček 
GVBD germinal vesicle breakdown 
Hoechst fluorescenční barvivo značící DNA 
ICM inner cell mass, vnitřní buněčná masa 

Ig immunoglobulin 
LH luteinizing hormone, luteinizační hormon 
MPF maturation/mitotic promoting factor 
PBS fosfáty pufrovaný fyziologický roztok 
pgc primordial germ cells, primordiální zárodečné buňky 

PVA polyvinyl alkohol 
RT room temperature, pokojová teplota 
SCNT somatic cell nuklear transfer 

TR texas red 
ZP zona pellucida 

 

 



2 Abstrakt 
Předchozí techniky enukleace byly nepřesné a časově náročné. Často se využívá 

barvení jaderné DNA pomocí Hoechstu, přičemž je barvivo pro oocyt jedovaté a má 

vliv na jeho další vývoj.  

 Chemická enukleace je metoda, která usnadní vznik cytoplastů ve větším 

množství a v kratším čase. Budoucnost chemické enukleace se nachází na poli 

biotechnologickém, a to zejména v oblasti jaderného přenosu (terapeutické, reprodukční 

klonování). Chemická enukleace byla úspěšně provedena u několika modelových zvířat: 

myš, ovce, skot. Avšak u prasat je tato technika stále vylepšována, vzhledem 

k podobnosti s člověkem, kde by se měla později uplatnit. Bylo zjištěno, že u každého 

druhu působí stejné chemikálie jiným způsobem na oocyt a tudíž je nutné zkoumat 

každý druh zvlášť.  

Proto byly hledány chemické látky působící na prasečí oocyty, tak aby došlo 

k vytvoření výstupku obsahujícího chromozómy (protrusion). Jako nejvhodnější pro 

chemickou enukleaci jsme stanovili demekolcin v koncentraci 0,4 µg/ml a doba 

působení 30 minut (který zastavuje polymeraci tubulinu). Dále cytochalasin B 

v koncentraci 7,5 µg/ml a doba působení 10 minut. Úspěšný vznik výstupku 

obsahujícího chromozómy (protrusion) koreluje s kvalitou oocytů.  

Dále jsme se zaměřili na distribuci mitochondrií po fúzi enukleovaného a 

neenukleovaného oocytu. Rovnoměrnou distribuci mitochondrií 12 hodin po fúzi jsme 

pozorovali u 13% případů, naopak nerovnoměrná distribuce se vyskytovala v 87% 

případech. K výrazněšjí změně distribuce mitochondrií nedošlo ani po elektrické 

aktivaci oocytu.  

Značení cytoskeletálních komponent ukázalo, že při vytvoření výstupku (tzv. 

protrusion) se díky působení demekolcinu a cytochalasinu B, chromozómy dostanou do 

větší blízkosti (zkrácení mikrotubulárních vláken dělícího vřeténka) a fibrilární aktin se 

koncentruje v oblasti výstupku. U fúzantů dochází 12 hodin po fúzi k téměř kompletní 

obnově cytoskeletu. 

Oocyty ošetřené demekolcinem jsou použitelné pro přípravu embryí pomocí 

metody přenosu jader.   

 

Klíčová slova: chemická, enukleace, oocyt, prase



 

The common techniques of enucleation are inexact and time-consuming. 

Nuclear DNA staining with Hoechst is frequently used, whereas the staining agent is 

toxic for the oocyte and has negative impact on its further development. 

Chemical enucleation is a method which facilitates the production of cytoplasts 

in higher amount and shorter time. Chemical enucleation has a potentional use in the 

field of biotechnology, especially in nuclear transfer methods (therapeutical, 

reproductive cloning). The chemical enucleation was successfully used on several 

model animals: mouse, sheep, cattle. The technique is beeing continually improved on 

pigs, regarding their similarity to human where it should be consequently applied. It was 

discovered that same chemicals have different effect on oocytes of each species and 

therefore it is necessary to examine each species separately.  

In our study we use porcine oocytes for chemical enucleation. We determined 

demekolcine in concentration 0,4 µg/ml and acting time 30 minutes as the most suitable 

for chemical enucleation. Furthermore we used cytochalasin B in concetration 7,5 µg/ml 

and acting time 10 minutes. The protrusion rate correlates with quality of oocytes. 

In other experiment we focused on distribution of mitochondria after fusion of 

normal and enucleation oocyte. We found equal mitochondrial distribution in 13% of 

fusion oocytes after 12 hours cultivation and  unequal distribution that was observed in 

87%. We did not observed distinctive difference in distribution of mitochondria, in 

oocytes after electric activation. 

We stained cytoskeltal structures in oocytes after demecolcine and cytochalasine 

B treatment. Microtubules were disrupt and chormosomes were tightly condensed. 

Fibrillar actin were aggregated mostly in prostrusion with chromosomes.  

12 hours after oocyte fusion were microtubules practically restored.   

We used oocyte after treatment by demecolcine and cytochalsine B for SCNT 

and production blastocyste.        

 

Key words: chemical, enucleation, oocyte, pig  
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3 Úvod 
Od prvního naklonování savce (ovce) v roce 1986, S. Willadsenem 

z embryonálních kmenových buněk se vědeckému světu otevřel nový pohled na 

produkci klonovaných živočichů. Ve všeobecné povědomí přišel až další úspěšný pokus 

v roce 1996 vedeným I. Wilmutem a K. Campbellem. Narodil se první savec klonovaný 

ze somatických buněk dospělého jedince, známá ovce Dolly. Byla užita technika 

přenosu jader (nuclear transfer).  

Technika přenosu jader somatických buněk do enukleovaných oocytů (oocyty 

jejichž původní jádro bylo odstraněno) nám umožňuje získat embrya s genetickou 

informací odvozenou od somatické buňky. Technika nachází uplatnění v biotechnologii 

a biomedicíně. Přenos jader za účelem získání nového jedince se označuje jako 

reprodukční klonování. Terapeutické klonování je přenos jader za účelem získání 

kmenových buněk. Kmenové buňky se získávají z ICM (inner cell mass, vnitřní 

buněčná masa) z části blastocysty a jsou pluripotentní (nemohou z nich vzniknout pouze 

buňky trofoblastu). Somatická buňka pacienta by se použila k zisku geneticky shodných 

kmenových buněk a po transplantaci by nehrozil problém s rejekcí tkáně. 

Techniky pro přípravu enukleovaných oocytů se stále vylepšují. Na správné 

manipulaci s oocyty a donorovými buňkami velice záleží. Pokud toto není zvládnuté, 

nedochází k zahájení rýhování oocytu a k následnému vývoji embrya, které by bylo 

použitelné k zisku kmenových buněk.  

    Modelovými organismy v rámci techniky přenosu jader jsou savci jako např.: 

myši, ovce, skot a prasata. Prasata se svou velikostí a fyziologií orgánů podobají 

člověku ze všech modelových zvířat nejvíce. Proto se výzkum soustřeďuje na 

manipulační techniky prasečích oocytů.  

Cílem této práce je optimalizovat metodu chemické enukleace prasečích oocytů a 

sledovat její vliv na vývojovou kompetenci oocytu.  
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4 Literární přehled 

4.1 Vývoj a stavba samičích pohlavních buněk 

4.1.1  Oogeneze 

Termín oogeneze označuje složitý proces, který popisuje vývoj oocytů z malého 

počtu prapohlavních buněk / primordiálních zárodečných buněk (PGC - primordial 

germ cells) (u obratlovců 20-100) ve zralé oocyty připravené k oplození (Romanovský 

et al., 1985). U savců je oogeneze zahájena již ve fetálním období samice a ustává na 

konci její pohlavní aktivity. Primordiální zárodečné buňky jsou poměrně velké buňky, 

které se od ostatních liší svými morfologickými a cytochemickými vlastnostmi 

(Wassarman, 1988). Během pohlavní diferenciace se tvoří převážně ve žloutkovém 

váčku nebo prvostřevu embrya. Odtud putují nejprve aktivním, později pasivním 

pohybem do povrchových struktur zakládajících se gonád (Romanovský et al., 1988).   

Během určování pohlaví se kortex (kůra) uplatňuje jako složka samičí a medula (dřeň) 

jako samčí. Kůra vznikající gonády je tvořena peritoneálním epitelem, dřeň pak pruhy 

mezonefrického blastému (Sládeček, 1986). V místě gonády se posléze mitoticky dělí. 

Vývoj gamet lze rozdělit do tří fází. Fáze rozmnožovací, růstová a zrací (obr. 1). 

4.1.2 Vývoj gamet 

4.1.2.1.1 Fáze rozmnožovací  

Fáze rozmnožovací, kdy se primordiální oogonie mitoticky dělí, probíhá často 

pouze v embryonálním období. Primordiální oocyty se po zahájení meiotického dělení 

označují jako oocyty primární (zůstávají v profázi prvního meiotického dělení).  

4.1.2.1.2 Fáze růstová 

Během této fáze oocyt mnohonásobně zvětší svůj objem. Syntetizuje a 

akumuluje: proteiny, RNA (mRNA, rRNA, tRNA). Zmnožují se mitochondrie, 

Endoplasmatické retikulum a vznikají kortikální granula. Vzniká zárodečný váček 

(vesicula germinativa) uvnitř zvětšujícího se jádra a objevuje se v jadérku zárodečná 

skvrna (macula germinativa). Oocyt postupně získává meiotickou kompetenci. 

V průběhu této fáze je primární oocyt v profázi prvního dělení meiózy, převážně 
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v diploténu (Sládeček, 1986). Oocyt tak může setrvávat v této fázi mnoho dnů až let. 

Prasečí oocyt průměrně vyroste z 0,03 mm na 0,12 – 0,125 mm (průměr)(Miyano, 

2005).  

4.1.2.1.3  Zrací fáze oocytu 

Tato fáze vývoje oocytu u obratlovců je řízena gonadotropními hormony 

z hypofýzy (ta je řízena liberiny z hypotalamu), které ve folikulárních buňkách navodí 

tvorbu pohlavních hormonů. Primární oocyt se heterotypicky dělí a vzniká první pólové 

tělísko a sekundární oocyt. Toto dělení probíhá na animálním pólu oocytu, je inekvální  

a podobá se pučení. Sekundární oocyt postoupí do metafáze druhého meiotického 

dělení, ve kterém setrvá až do oplození (Rosypal et al., 2003). Po oplození sekundárního 

oocytu (např. člověk, prase) dochází k homeotypickému dělení a vzniká druhé pólové 

tělísko a haploidní ootida. Současně se může dělit i první pólové tělísko (Sládeček, 

1986). U některých druhů živočichů dochází k oplození v jiném stádiu maturace (např. 

pes).  

 

Obr 1. Růst a maturace oocytu v ovariu. Převzato z Miyano (2005) 
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4.1.3 Stavba oocytu 

Zralý oocyt se nazývá vajíčko a je považováno za největší živočišnou buňku 

savců. Tak jako každá tělní buňka i oocyt obsahuje cytoplasmu (ooplasma), uvnitř jádro 

(germinal vesicle-GV, zárodečný váček), jadérko (zárodečná skvrna), mitochondrie, 

lysosomy, ribosomy, Golgiho komplex a Endoplasmatické retikulum (obr. 2). Těsně 

pod plasmatickou membránou (vitelinní membrána – oolema) se nacházejí kortikální 

granula a nad plasmatickou membránou je zona pellucida.   

 

Obr 2. Schematické znázornění stavby oocytu. A- Stádium zárodečného váčku (GV), B- 
Stádium metafáze II. Převzato z Parks (1997). 



 

4.1.3.1 Zona pellucida (ZP) 

Zona pellucida je silnější gylokoproteinová extracelulární vrstva obklopující 

savčí vajíčka (tloušťka u prasete je 16µm, Knobil a Neil, 1994). Jednou z funkcí je 

mechanická ochrana oocytu před jeho poškozením. Dále slouží jako bariéra proti 

polyspermii a zároveň obsahuje druhově specifické vazebné proteiny pro vazbu 

spermie. Zona pellucida je induktorem akrosomální reakce. 

Zonu pellucidu bychom mohli rozdělit na část vnitřní a vnější. Vnější část má 

houbovitou strukturu (nejspíše je dána prostupujícími folikulárními buňkami, během 

růstu oocytu) a reflektuje maturaci oocytu. Povrch vnitřní části má podobu spíše 

granulózní či mikrotubulární. V případě prasete lze rozlišit několik vrstev na základě 

odlišné optické denzity. Změna optické denzity, se projevuje po navázání oocytu ve 

vejcovodu pomocí gylokoproteinů. Složení prasečí zony pellucidy je: 71% proteiny, 

19% neutrální hexósa, 2,7% kyselina sialová, 2,4% sulfátů. Na povrchu se nacházejí: tři 

rodiny kyselých glykoproteinů (ZPA,ZPB,ZPC) specifických pro prase a pět dalších 

proteinových komponent. 

4.1.3.2 Kortikální granula 

Kortikální granula se těsně nacházejí pod plasmatickou membránou, kde jsou 

vázané. Vznikají jako drobné, lysozómům se podobající váčky odštěpením z Golgiho 

komplexu. Po fúzi spermie s plasmatickou membránou granule uvolní svůj obsah do 

perivitelinního prostoru (prostor mezi ZP a plasmatickou membránou). Tímto se štěpí 

glykoproteiny na ZP či dojde k odstranění míst pro vazbu spermie a tím k inhibici 

polyspermie. 

4.1.3.3 Cytoplasmatická mřížka 

Je složena z agregátů jednotlivých řetězců pospojovaných můstky u 

neoplozených vajíček. Pravděpodobně slouží k uskladnění žloutku nebo ribosomů. 

Zaniká během embryogeneze.  

4.1.3.4 Cytoskelet 

Cytoskelet je složen ze tří základních struktur. Aktinových filament, 

mikrotubulů a intermediálních filament.  
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Aktinová filamenta jinak též mikrofilamenta se vyskytují ve formě filamentární- 

F aktin a globulární- G aktin. Aktin se vyskytuje v obratlovcích ve třech isoformách: α, 

β, γ. Filamentární aktin je tvořen dvěma helikálně stočenými řetězci. Tyto flexibilní 

struktury mají v průměru 5-9 nm a mohou vytvářet dvojrozměrné sítě či trojrozměrné 

gely. Aktin je dispergován po celé buňce, ale v nejvyšší koncentraci se nalézá pod 

plasmatickou membránou a tvoří kortex. Jednotlivé podjednotky proteinu se sestavují 

v dimery, které nejsou příliš stabilní. Stabilními se stanou po vzniku trimeru, a tímto 

vzniká nukleační centrum, fáze nukleace. Poté řetězec roste - fáze elongace, v další fázi 

se ustanoví rovnováha mezi G a F aktinem. Vznik aktinového polymeru vyžaduje 

energii. V tomto případě je donorem energie ATP, které je hydrolyzováno na ADP a 

fosfát. Lze rozeznat dva konce: plus konec, kde probíhá polymerizace a mínus konec, 

kde je aktin depolymerován. Tento jev se nazývá treadmilling, neboli mlýnské kolo. 

Různými drogami lez narušit stabilitu aktinu (Tab. 1). 

Tab. 1. Působení drog na aktin 

 

 

Mikrotubuly slouží především k transportu různých struktur a látek po buňce.  

Skládají se z bílkoviny – tubulinu (α,β,γ). Tubulin je uspořádán do základních 

dimerových jednotek, které se skládají z α-tubulinu a β-tubulinu, přičemž každá 

molekula obsahuje vazebné místo pro GTP (guanosintrifosfát), jehož štěpením se 

uvolňuje energie. Na α-tubulinu je GTP vázané stabilně a nedochází k jeho hydrolyzaci, 

na β-tubulinu je hydrolyzováno na GDP  a  P (fosfát). Dimery vytváří protofilamenta, 

přičemž je na jednom konci tvořen α-tubulinem a na opačném β-tubulinem.  

V buňce vyrůstají ze specializovaných organizačních center (microtubule 

organizing center – MTOC), která kontrolují jejich počet, umístění a orientaci 

v cytoplasmě. V živočišných buňkách je takovým centrem centrozóm, který se obvykle 
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nachází blízko buněčného jádra, pokud se buňka nedělí. Tento centrozóm organizuje 

svazky mikrotubulů, které prorůstají cytoplasmou směrem od centrozómu k povrchu 

buňky. Centrozómy obsahují stovky prstenčitých útvarů, tvořených dalším typem 

tubulinů, zvaným γ-tubulin. Každý z γ-tubulinových prstenců slouží jako počáteční bod, 

neboli nukleační centrum, odkud vyrůstá jeden mikrotubulus. Jeden mikrotubulus 

(průměr – 25 nm) je dutý váleček, který je složen ze 13 protofilament, tzn. má na 

průřezu do kruhu poskládáno hned 13 molekul tubulinu. Z boku mezi sebou interagují 

vždy stejné typy tubulinu (α-tubulin – α-tubulin a β-tubulin – β-tubulin). Mikrotubulus 

je polarizován, k polymerizaci dochází na jeho plus konci, kde je lokalizován β-tubulin. 

Na - konci je α-tubulin a dochází zde k disociaci (tento je konec je ukotven ke γ-

tubulinu, na centrozómu).  

Tomuto jevu se říká dynamická nestabilita, podobně jako je tomu u aktinu. 

Rychlost polymerizace a disociace závisí na existenci tzv. GTP čepičky (GTP-cap), 

která se nachází na + konci mikrotubulu (β-tubulin-GTP). Během polymerizace se tato 

část posouvá a hydrolyzuje na GDP–P, je méně stabilní. Později nastává situace, kdy se 

přestanou polymerovat β -tubuliny s GTP do GTP čepičky a dochází k disociaci 

mikrotubulu na - konci. Dynamickou nestabilitu můžeme ovlivnit pomocí drog (viz 

Tab. 2).  

Pokud buňka vstupuje do mitózy, cytoplasmatické mikrotubuly se rozpadají a 

vytváří složitou strukturu, zvanou dělící vřeténko (mitotic spindle), které umožní 

rozchod chromozómů (Alberts et al., 2002).  



 

Tab. 2. Působení drog na mikrotubuly 
 

 

4.1.3.4.1 Změna cytoskeletu během maturace  

Maturaci savčích oocytů lze rozdělit na část jadernou a cytoplasmatickou. 

Jaderná část zahrnuje kompletní rozdělení chromozómů a vznik haploidního jádra. 

Přičemž cytoplasmatické zrání prasečích oocytů je proces citlivý na okolní faktory, jako 

je složení média a oxidativní stres (Funahashi, 1997). Ueno et al. (2005) se domnívají, 

že prasečí oocyty maturované in vitro mají kratší mitotické vřeténko než maturované in 

vivo. Tímto lze posuzovat kvalitu oocytů na základě délky mitotického vřeténka (Ueno 

et al., 2005).  

Lokalizace mikrotubulů a mikrofilament je těsně spjata se změnou chromozómů, 

po tzv. GVBD (germinal vesicle breakdown - rozpad jaderné membrány) a během 

meiotického zrání prasečích oocytů.  

Mikrotubuly nebyly nalezeny v oocytu během GV fáze (germinal vesicle – 

zárodečný váček), ale po rozpadu jaderného obalu byly nalezeny v okolí 

kondenzovaných chromozómů. Pro vizualizaci mikrotubulů se používá taxol, který je 

stabilizuje. V metafázi II. jsou mikrotubuly koncentrovány v okolí chromozómů, kde 

tvoří mitotické vřeténko (obr.3, Kim et al., 1996). 
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Obr 3. Schematické znázornění distribuce mikrotubulů během meiotického zrání prasečích 
oocytů. Během GV fáze nebyly mikrotubuly detekovány. Zdá se, že centrozómální materiál je 
přímo spojený s jaderným obalem. Během rozpadu jaderné membrány (GVBD) se centrozómální 
materiál rozptýlí v malá ohniska v cytoplasmě. Kondenzovaný chromatin obnovuje sousední 
centrozómální materiál a sestavují se mikrotubuly. Během prometafáze, byly mikrotubuly nalezeny 
ve spojení s nahromaděným chromatinem. Metafáze I., mikrotubuly tvoří mitotické vřeténko. 
Telofáze, mikrotubuly jsou mezi chromatinem. Mikrotubuly ve zralém oocytu v metafázi II. tvoří 
druhé mitotické vřeténko. Ošetření oocytu po GVBD taxolem aktivuje centrozómální materiál a 
indukuje vznik velkého počtu mikrotubulů ve tvaru hvězdiček. Převzato z Kim et al. (1996).    

 

Ve stádiu zárodečného váčku byla mikrofilamenta lokalizována v kortexu oocytu. Ihned 

po rozpadu jaderného obalu se shromažďují v okolí chromatinu. V metafázi se objevuje 

široká zóna podél kortexu oocytu obsahující chromatin (obr. 4, Kim  et al., 1996; Wang 

et al., 2000; Sun et al., 2001).  

 

 

 

Obr 4. Schematické znázornění distribuce mikrofilament během meiotického zrání prasečích 
oocytů. Stádium zárodečného váčku: mikrofilamenta byla pozorována jako relativně široká 
uniformní zóna okolo buněčného kortexu a v celém objemu cytoplasmy jsou mikrofilamenta 
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neuspořádána. Během prometafáze se mikrofilamenta s chromatinem pohybují směrem k periferii 
oocytu. V metafázi I. jsou mikrofilamenta lokalizována podél kortexu oocytu a v širší zóně v okolí 
chromatinu. V metafáze II. jsou distribuovány stejně jako v metafázi I. a navíc jsou ve vyloučeném 
pólovém tělísku. Převzato z Kim et al. (1996).    
 

4.1.4 Změna organel v průběhu růstu oocytu 

4.1.4.1 Mitochondrie 

Počet mitochondrií se během růstové fáze podstatně zvyšuje (až k poměru 

mitochondriální DNA: chromozomální DNA v rozmezí 1:1 - 100:1 i více, Sládeček, 

1986). Zároveň se také mění jejich ultrastruktura. Plně dorostlé oocyty (~80 µm) 

obsahují kulaté či oválné (~0,5 µm v průměru), vysoce vakuolizované mitochondrie (~ 

105 na oocyt) s koncentricky uspořádanými kristami. Morfologie mitochondrií mezi 

malým, nedorostlým a plně dorostlým oocytem je značně rozdílná (Piko et. al., 1976; 

Michaels et al., 1982). Distribuce mitochondrií je závislá na cytoskeletu (Van Blerkom, 

1991; Sun et al., 2001). 

4.1.4.2 Golgiho komplex 

V raných stádiích zrání se zvyšuje aktivita Golgiho komplexu. V pozdějším 

stádiu se zvyšuje počet lamel vznikajících z Golgiho membrány asociovaných s velkým 

počtem vakuol, granul, lipidových a obalených (transportních) váčků. Současně 

komplex aktivně ukládá produkty sekretorických drah (glykoproteiny  v zona pellucida) 

či formuje kortikální granule. Stavba Golgiho komplexu v plně dorostlém oocytu se liší, 

zvyšuje se počet malých membránových váčků a zmenšuje se velikost membrán 

(Wassarman, 1988). 

4.1.5 Folikulogeneze 

Folikulogeneze patří do postnatální fáze vývoje oocytu. K tomu, aby u člověka 

z primordiálního folikulu vznikl folikul zralý je zapotřebí asi jeden rok. V případě 

prasete počet primordiálních folikulů činí 420 000 a počet vyvinutých 84 000 (pro 

srovnání u člověka je počet primordiálních folikulů 302 000, z toho 12 090 vyvinutých, 

Miyano, 2005). Tento proces zahrnuje: nábor (recruitment) primordiálních folikulů, 

vývoj preantrálních folikulů, selekci, vývoj Graafova folikulu a atrézii některých 

folikulů.  



 

4.1.5.1 Nábor (recruitment) folikulů 

Určitý počet primordiálních folikulů je rekrutován k růstu již brzy po vzniku ve 

fétu. Proces náboru pokračuje až do vyčerpání zásoby primordiálních folikulů 

v menopauze. Probíhá relativně konstantní rychlostí během prvních tří dekád života 

ženy, až dosáhne kolem 37 let hodnoty 25 000. Poté se urychluje asi dvakrát. 

Histologicky lze tento proces poznat na přeměně plochého tvaru folikulárních buněk 

v kubický epitel (Rosypal et al., 2003). 

 

4.1.5.2 Preantrální fáze folikulogeneze 

Preantrální fáze je charakterizována růstem a diferenciací oocytu. Není závislá 

na gonadotropinu a její regulace je řízena přes růstové faktory autokrinními a 

parakrinními mechanismy. Vývoj z primordiálního folikulu do sekundárního trvá 290 

dní (u ženy). Během této periody vzroste průměr primárního folikulu z 25µm na 

120µm, což souvisí s reaktivací genomu oocytu. Aktivují se geny pro proteiny zony 

pellucidy, které na povrchu oocytu vytvářejí zonu. Dále oocyt produkuje autokrinní 

faktory GDF-9 (growth differentiation factors) a BMP-15 (bone morphogenetic protein, 

Wasserman et al., 1997; Canipari, 2000; Eppig, 2001). Mezi oocytem a folikulárními 

buňkami se vytvářejí spojení typu gap junctions (prostupující ZP). Díky tomu je 

umožněn přenos vyživovacích, stavebních a regulačních faktorů (molekul o maximální 

velikosti 2000kDa, glukosy, aminokyselin, nukleotidů …). Kontakt mezi oocytem a 

folikulárními buňkami má důležitou úlohu také při meiotickém bloku, kdy procházejí 

látky ovlivňující meiózu (cAMP, peptid OMI – oocyte maturation inhibitor, 

Wasserman, 1988). 

4.1.5.3 Sekundární folikul  

K přechodu mezi primárním a sekundárním folikulem dochází v okamžiku, kdy 

se vytváří další vrstva folikulárních buněk a vzniká tak membrána granulosa. Současně 

se diferencuje theca folliculi. Na konci preantrálního vývoje je oocyt obklopen zónou a 

asi devíti vrstvami folikulárních buněk, bazální laminou, thecou internou, thecou 

externou a kapilární sítí v théce (obr. 5). Po ukončení růstu je oocyt schopný pokračovat 

v meióze.  
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Obr 5. Zralý Graafův folikul. Převzato z Gray's Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical 
Practice (2008). 

 

4.1.5.4 Antrální fáze 

V této fázi folikul roste velice rychle a je součástí menstruačního cyklu. 

Z hypotalamu se uvolňuje GnRH (gonadotropin releasing hormon), který stimuluje 

sekreci FSH (folikuly stimulující hormon) z adenohypofýzy. Ten působí na thecální a 

granulózní buňky (zrání folikulů). Buňky zpětnovazebně produkují estradiol, působící 

na adenohypofýzu. Adenohypofýza sekretuje LH (luteinizační hormon) což má za 

následek prasknutí folikulu (ovulace) (Canipari, 2000). Folikul se mění ve žluté tělísko 

a produkuje progesteron. Nedojde-li k nidaci, progesteron společně s estrogenem tlumí 

sekreci GnRH, přičemž dochází ke konstrikci cév v endometriu, odloučení 

menstruačního endometria (krvácení) a k involuci žlutého tělíska (Silbernagl, 2004). 

Antrální fáze je taktéž regulována růstovými faktory přes autokrinní i parakrinní 

mechanismy. Antrální fázi lze rozdělit do čtyř stádií: malý, střední, velký a preovulační 

folikul. Po dosažení průměru folikulu 0,4 mm se růst urychluje. Za 60 dní se zformuje 

antrum a folikul dosáhne 20 mm. V případě prasete je průměr antrálního folikulu 5 mm 

(Miyano, 2005). Atrézie se probíhá od sekundárního folikulu a nejvíce ve stádiu malých 

a středních folikulů.  

Mechanismus výběru dominantního folikulu není zcela probádaný a je nejspíše 

dán počtem FSH receptorů nebo koncentrací steroidů či růstových faktorů působících na 
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folikul. Po 15. dni dominantní folikul narůstá z 5 mm na 20 mm, zvyšuje se koncentrace 

estradiolu a folikul se stává zralým – Graafův folikul. Ovulace probíhá ve třetím cyklu 

(obr.6). 

  

Obr 6. Folikulogeneze. Vývoj primordiálního folikulu ve folikul preovulační trvá 120 dní. 
Z preantrálního folikulu o průměru 0,2 mm do preovulačního folikulu trvá vývoj 65 dní. Skupina 
folikulů postupně zraje a jeden z nich je vybrán a stává se dominantním. Ostatní podléhají atrézii. 
Převzato z Nussey a Whitehead (2001). 

 

4.1.6 Ovaria – vaječníky prasete 

Vaječníky jsou párovým orgánem. Jsou uloženy nad pánví v oblasti břišní 

dutiny. Vaječník je světle růžový, má ledvinovitý tvar přibližně 3 × 2 × 1 cm a váží 5-8 

g (obr. 7). Na povrchu je chráněn vazivovým pouzdrem (tunica albuginea) a je složen 

z vnější kůry (kortex) a vnitřní dřeně (medulla). Kůra je tvořena vazivovou tkání, mezi 

níž jsou veškeré folikuly včetně již prasklých. Dřeň zajišťuje výživu a inervaci, tudíž 

jsou zde krevní a lymfatické cévy a nervy. Vzhled vaječníků se s věkem mění. Před 

pubertou je povrch hladký a struktura je konzistentní, obsahující mnoho primordiálních 

folikulů. Mezi pubertou a menopauzou se jejich povrch zvrásňuje následkem ovulačních 

cyklů. Po menopauze se zmenšují a jsou pokryty především jizvami, které vznikaly 

každý měsíc po uvolnění zralého oocytu z folikulu (Nussey a Whitehead, 2001). 
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Obr 7. Ovaria prasete 
 

4.2 Distribuce mitochondrií během maturace prasečích 

oocytů 

Problematika distribuce mitochondrií v oocytech, ať se jedná o prasata či myši, 

je poměrně málo prozkoumaná. Změna distribuce je spojena s cytoplasmatickým zráním 

(maturací, oplozením či časným embryonálním vývojem). Během maturace oocyt 

potřebuje příjem energie, ta je dodávána podporujícími kumulárními buňkami, které 

jsou s ním přes oolemu spojeny pomocí gap junctions (Fleming a Saacke, 1972; Eppig, 

1982). Pozice mitochondrií se mění podle místa potřeby ATP nebo vápníku v oocytu. 

Změna lokalizace mitochondrií je podmíněna reorganizací mikrotubulů, po kterých se 

mitochondrie pohybují (Sun et al., 2001). V případě myších oocytů může být změna 

lokalizace důležitá pro jaderné zrání (Van Blerkom, 1991). Regulace translokace 

mitochondrií v případě prasečích oocytů nebyla studována (Sun et al., 2001).   

Rozdíly v distribuci jsou i mezi oocyty, které byly izolované z různě velkých 

folikulů. Taktéž se liší distribuce mezi oocyty ve stejných stádiích in vitro a in vivo (Sun 

et al., 2001). Oocyty ve stádiu GV (germinal vesicle- zárodečný váček) mají 

mitochondrie lokalizované v oblasti GV a pod kortexem oocytu (in vitro). Po 44 

hodinách maturace oocyty dosahují metafáze II., kde jsou mitochondrie zejména pod 

kortexem, dále v oblasti pólového tělíska a minimálně uprostřed cytoplasmy. Další 

pozorování maturovaných oocytů ukázalo homogenní distribuci větších ohnisek po 

celém oocytu, nejvyšší koncentrace byla opět v oblasti pólového tělíska (Sun et al., 

2001).   
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4.3 Enukleace 

Je proces, při kterém jsou mechanicky či chemicky odstraněny chromozómy 

z oocytu. Vznikne tak cytoplast.   

4.3.1 Mechanická enukleace 

Zpočátku byly oocyty enukleovány mechanicky, později i chemicky, či 

kombinací obou přístupů. Mechanická enukleace umožňuje přípravu cytoplastů 

v omezeném počtu a je časově náročná Lze ji provádět tzv. naslepo přímým odsátím 

mitotického vřeténka s chromozómy s větším množstvím cytoplasmy pod 

mikroskopem, čímž nedosáhneme velkého výtěžku (Willandsen, 1986). Chromozómy 

v oocytu myši či krysy lze sledovat invertovaným mikroskopem a odstranit je. Bohužel 

chromozómy jiných druhů (např. králík, ovce, koza, skot a prase) nelze pozorovat bez 

označení DNA (Yin et al., 2002). DNA je často barvena Hoechstem, který může narušit 

funkce cytoplastu, zejména mitochondrií (Westhusin et al., 1992; Smith, 1993; Tsunoda 

a Kato, 2000). Liu et al. (2000) v rámci enukleace oocytů skotu provedli vizualizaci 

chromozómů speciálním mikroskopem Pol-Scope (mikroskop umožňuje polarizovat 

světlo). Bohužel tato technika je na pořízení zatím velice nákladná. 

Další možností je enukleace pomocí centrifugace in vitro maturovaných oocytů 

skotu. Oocyty s odstraněnou zonou pellucidou byly vloženy do isotonického hustotního 

gradientu Percollu (100 µl: 7,5%, 30%, 45%) a byly centrifugovány při 5 000-15 000g 

2-12s. Tímto způsobem došlo k fragmentaci oocytu. Největší fragmenty byly barveny 

Hoechstem (pro kontrolu) a agregovány s buňkou z blastomery (Tatham et al., 1995).  

Zavedení piezo akutace bylo převratné a umožnilo široký rozvoj 

mikromanipulačních technik (Kimura, 1995). Yu et al. (2007) se domnívají, že použití 

pieza může způsobit apoptózu, poškození DNA a tím snížit počet buněk v blastocystě. 

Přesto je piezo poměrně rozšířené a používané, jeho ovládání je jednoduché a snadno 

naučitelné.  

4.3.2 Chemická enukleace 

 

Podstata chemické enukleace spočívá v použití chemických látek, které nám 

usnadní mechanické odstranění chromozómů. Většina používaných chemikálií narušuje 
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stavbu cytoskeletu. V případě prasečích oocytů byl k chemické enukleaci použit 

demekolcin v rozmezí 0,01 – 0,4 µg/ml s dobou působení 30, 45, 60 minut. 

Li et al. (2006) stanovili jako nejvhodnější koncentraci demekolcinu: 0,4 µg/ml 

a dobu působení 45 minut. Po uplynulé době s použitím 7,5 µg/ml cytochalasinu B se 

vytvořil poblíž pólového tělíska výstupek obsahující chromozómy. Pod světelným 

mikroskopem rozdělil pomocí ostré skleněné pipety oocyt, na část s pólovým tělískem a 

výstupkem a na cytoplast. Yin et al. (2002). Yin et al. (2002) pro enukleaci použili 0,4 

µg/ml demekolcinu, současně s 0,05 mol/l sacharózou a společně je inkubovali 60 

minut. 70% oocytů mělo výstupek s chromozómy (tzv. protrusion). Po uplynulé době se 

oocyty přemístily do média s 5 µg/ml cytochalasinu B a 0,4 µg/ml demekolcinu, kde byl 

výstupek s chromozómy oddělen.  

 Tentýž postup použili Miyoshi et al., nejlepších výsledků dosáhli při 

koncentracích demekolcinu 0,2 a 1,0 µg/ml a 20 mM sacharózy (počet oocytů 

s výstupkem obsahující chromozómy: 68%, 69%). Nejlepších výsledků bylo dosaženo 

při působení 0,2 µg/ml demekolcinu, 20 mM sacharózy a době působení, 60 minut 

(99% oocytů vytvořilo výstupek s chromozómy)(2008).    

Sacharóza se používá pro zvětšení perivitelinního prostoru a tím je výstupek 

s chromozómy snáze viditelný (Yin et al., 2002). Sacharóza je používána u oocytů: 

myší, prasat a skotu. Je možné, že má sacharóza škodlivý vliv na potenciální vývoj 

klonovaných embryí. Která byla vytvořena z cytoplastů ošetřených demekolcinem a 

sacharózou (Yin, 2002; Kawakami, 2003; Miyoshi, 2007).  

Pro enukleaci prasečích oocytů byl použit i nokodazol o koncentraci 3 µg/ml a 

době působení 60 minut (v 83% došlo k úspěšnému vytvoření výstupku). Zároveň byl 

srovnán s působením demekolcinu o koncentraci 0,4 µg/ml, 30 minut (v 85% úspěšně). 

U všech oocytů byl proveden nukleotransfer somatické buňky. Rekonstruované oocyty 

byly přeneseny do náhradních matek. Šesti z nich byly vloženy oocyty ošetřené 

demekolcinem Dvěma se narodila čtyři zdravá prasata. Oocyty ošetřené nokodazolem 

byly vloženy do čtyř náhradních matek Ani u jedné z nich se nepodařilo přivést na svět 

živé sele (Kawakami et al., 2003).  

Lan et al. (2008) optimalizovali tuto techniku pro enukleaci kozích oocytů.  

Oocyty ošetřil 0,8 ng/ml demekolcinu, z toho v 90% se objevil výstupek s chromozómy, 

který přetrval až 2 hodiny (u 93 % oocytů). Pokud je inkuboval s 5 µg/ml  cytochalasinu 

B, většina z nich ho po 30 minutách ztratila. 
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Tani (2006) inkuboval oocyty skotu, 0-180 minut s 0,5 µg/ml demekolcinu, 

přičemž nejlepšího výsledku dosáhl po 30 a 60 minutách (93%, 97% -oocytů vytvořilo 

výstupek s chromozómy).   

Oocyty skotu a prasete zůstávají v kondenzovaném stavu až 24 hodin, na rozdíl 

od myší po aplikaci nokodazolu (Kawakami et al., 2003). 

V případě myších oocytů byly použity naprosto odlišné chemikálie. Tuto 

techniku poprvé použili Fulka Jr. a Moor (1993). Myší oocyty byly ošetřeny etoposidem 

(inhibitor topoisomerázy II.) 2 hodiny před vyloučením prvního pólového tělíska. Poté 

byly inkubovány s etoposid - cykloheximidem  (inhibitor syntézy proteinu). Etoposid 

indukuje agregaci chromozómů v pevný shluk chromatinu, cykloheximid snižuje 

hladinu MPF (maturation/mitosis promoting factor) a výsledkem je vyloučení 

chromozómů.  

Výstupky s chromozómy se oddělují odříznutím části cytoplastu za pomocí ostré 

skleněné kapiláry, odsátím kapilárou po penetraci zony pellucidy (aspirací), nebo 

vytlačením pomocí kapiláry skrz penetrovanou zonu pellucidu. Byly srovnány metody 

odstranění výstupku pomocí aspirace a vytlačením cytoplasmy skrz rozrušenou zonu 

pellucidu, z pohledu životaschopnosti prasečích oocytů po nukleotransferu somatické 

buňky a z pohledu časové náročnosti. Po fúzi enukleovaného oocytu s buňkou fetálního 

fibroblastu, byly oocyty elektricky aktivovány, kultivovány 6 dní a poté přeneseny do 

náhradní matky. Degenerovaná embrya vznikla v menší míře aspirativní metodou, než 

když byly chromozómy s cytoplasmou vytlačeny (5% vs. 14%). 100 oocytů bylo 

aspirativní metodou enukleováno za 113 minut, kdežto metodou vytlačení, 306 minut. 

Úspěšnost fúze a následné rýhování oocytů bylo na metodách nezávislé. Výsledkem je, 

že aspirativní metoda je časově méně náročná a po nukleotransferu jsou embrya 

normální a následně životaschopné v podmínkách in vivo (Lee et al., 2008).  

 

  

 

 

 



 

 

5 Cíle práce 
1. Zvládnutí techniky izolace prasečích oocytů s ohledem na jejich kvalitu a 

schopnost maturace. 
 

2. Optimalizace metody chemické enukleace u prasečích oocytů z pohledu 
přípravy cytoplastů  (enukleovaný oocyt). 

 
 

3. Fúze získaných cytoplastů s kompletními oocyty a následné pozorování 
distribuce mitochondrií.  
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6 Materiál a metodika 

6.1 Přehled použitých přístrojů a chemikálií 

6.1.1 Chemikálie 

 

Pokud není uvedeno jinak, voda použitá pro přípravu roztoků byla redestilovaná. Pro 

přípravu kultivačních médií byla použita deionizovaná voda s odporem 18 MΩ. 

 

• Médium 199, (Sigma - Aldrich, St. Louis, USA); Earl´s salts, L-glutamine, NaHCO3  

• FSH (Sigma – Aldrich, St. Louis, USA) 

• LH (Sigma – Aldrich, St. Louis, USA) 

• Gentamycin (Gibco, UK, Invitrogen) 

• GPBoS, growth proteins of bovine serum, růstové proteiny bovinního séra, 

(Sevapharma, Praha, ČR) 

• BSA, Albumin bovine serum, albumin bovinní sérum, (Sigma, St. Louis, USA) 

• Dulbecco´s PBS - Phosphate Buffered Saline, fosfátem pufrovaný fyziologický 

roztok, (Gibco, UK); 0,1% BSA (Sigma, St. Louis, USA); 0,01% PVA (Sigma, St. 

Louis, USA) 

• Manipulační médium: HTF HEPES (4-(2hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic 

acid) with gentamycin, (Cambrex, Verviers, Belgium); BSA (2 mg BSA/ml HTF 

HEPES, Sigma, St. Louis, USA), Gentamycin (1 µl Gentamycinu/ml HTF HEPES, 

Sigma St.Louis, USA) 

• PVA - Polyvinyl alcohol, polyvinyl alkohol, (Sigma, St. Louis, USA) 

• Parafinový olej (Carl ROTH GmbH) 

• Triton X-100 (Scintillator, Colnbrook England) 

• Paraformaldehyd (Sigma - Aldrich, St. Louis, USA): 4% roztok v PBS 

• Pronáza (BDH Laboratory Supplies, Poole, England), 0,1% ve 33% FCS (fetal calf 

serum, Gibco, UK) v PBS 
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• PHA, Lectin from phaseolus vulgaris, fytohemaglutinin (Sigma - Aldrich, St. Louis, 

USA), 2-3mg/10ml PBS 

• Taxol (Sigma – Aldrich, St. Louis, USA) 

• Demecolcine, demekolcin (SERVA, Heidelberg, Německo; Sigma – Aldrich, St. 

Louis, USA)  

• Cytochalasin B (Sigma - Aldrich, St. Louis, USA), 7,5 µg/ml 

• Mannitol, manitol (Sigma - Aldrich, St. Louis, USA) 

• Kyselina octová (LACHEMA, Neratovice, ČR) 

• Kyselina chlorovodíková (Sigma - Aldrich, St. Louis, USA) 

• Ethanol (P-Lab, Praha, ČR) 

• Methanol (LACHEMA, Neratovice, ČR) 

• Orcein (Sigma – Aldrich, St. Louis, USA) 

• MgSO4 (LACHEMA, Neratovice, ČR) 

• Hypotaurin (Sigma – Aldrich, St. Louis, USA) 

• Na – pyruvát (Sigma - Aldrich, St. Louis, USA) 

• CaCl2 (LACHEMA, Neratovice, ČR) 

• Enzym hyaluronidáza (Sigma – Aldrich, St. Louis, USA), 0,1% v PBS 

• Moviol DAPI (Sigma - Aldrich, St. Louis, USA): 6g glycerolu (LACHEMA, 

Neratovice, ČR), 2,4g Moviol 4.88(Calbiochem, San Diego, USA), 0,5 µg/ml DAPI 

(Sigma - Aldrich, St. Louis, USA), 12 ml 0,2M tris HCl, 6 ml destil. H2O 

• MitoTracker orange CMTMRos M-7510, (Molecular Probes, Eugene Oregon, USA)   

• PZM3, porcine zygote medium 3: Převzato z Yoshioka K. et al. (2002)    

o NaCl- 108 mM 

o KCl- 10 mM 

o KH2PO4- 0,35 mM 

o MgSO4�7H2O- 0,40 mM 

o NaHCO3- 25,07 mM 

o Na – pyruvát – 0,20 mM 

o Ca (laktát)2�5H2O- 2 mM 

o L-glutamin- 1 mM 

o gentamycin- 0,05 mg/ml 

o hypotaurin – 5 Mm 
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o BSA - 3 mg/ml 

o Basal Medium Eagle amino acids – 20 ml/l 

o Minimum Essential Medium nonessential amino acids – 10 ml/l 

o Osmolarita – 288 mOsm 

o pH- 7,3 ±0,02 

• Maturační médium: M199 (Sigma – Aldrich, St. Louis, USA)M4530, 4 mg/ml 

GPBoS (Sevapharma, Praha, ČR), 4 mg/ml pyruvát (Sigma – Aldrich, St. Louis, 

USA), 7 mg/ml L-cysteinu (Sigma – Aldrich, St. Louis, USA), 5 µg/ml LH (Sigma – 

Aldrich, St. Louis, USA), FSH µg/ml (Sigma – Aldrich, St. Louis, USA) 

• Protilátky: 

• Primární:  

o mouse anti-α-tubulin SC 5286 (Santa Cruz Biotechnology, USA, ředěna 

v blokovacím séru 1:20 000)  

o falloidin konjugovaný s FITCem P5282 (Sigma – Aldrich, St. Louis, USA, 

ředěna v blokovacím séru 1:5 000) 

• Sekundarní: 

o goat anti-mouse IgG-FITC/TR IgG SC2010 (Santa Cruz Biotechnology, 

USA, ředěno v PBS 1:200) 

6.1.2 Přístroje 

• Centrifuga:   Eppendorf, Mini Spin PLUS (Eppendorf AG, HAMBURG, SRN) 

• Fotoaparáty:  Olympus C5060 (Olympus Optical, London, UK) 

• Inkubátor:  Queue system inc., model: QWJ300TUBA (Asheville, NC, USA) 

• Lupa:     Nikon SMZ 645 (Nicon Inc., Melville, USA) 

• Mikroskopy:  Olympus IX71 (Olympus Optical, London, UK), laser systém    

     XYClone (Hamilton Thorne, Beverly: MA, USA) 

Olympus BX61 (Olympus Optical, London, UK), program: 

AnalySIS 

• Pulzní generátor: CF-150 (Budapest, Hungary) 

• Úprava fotografií, programy: AnalySIS, Zoner Photo Studio 10   
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6.2 Metodika 

6.2.1 Živočišný materiál  

Pro experimenty jsem použila oocyty z vaječníků prasnic v různém stádiu 

pohlavního cyklu. Vaječníky byly odebírány na místních jatkách přímo z odporážených 

zvířat. Poté se vložily do PBS/PVA (PBS s 0,01% PVA) o teplotě 30-35ºC a v termosce 

byly transportovány do laboratoře.  

6.2.2 Izolace oocytů 

Existují dvě možnosti izolace oocytů.  

6.2.2.1 Metoda aspirace 

Z jednotlivých folikulů o průměru 3-5 mm jsem nasávala jehlou 20G folikulární 

tekutina s oocyty. Obsah injekční stříkačky jsem vypustila do malé Petriho misky, kde 

jsem oocyty s kompaktním kumulem (COC- cumulus oocyte complex) pomocí kapiláry 

vybrala. Folikulární tekutinu lze ředit manipulačním médiem (HTF HEPES), 1 µl/ml 

gentamycinu). 

6.2.2.2 Disekční metoda 

Vaječníky se taktéž promyjí v PBS/PVA a během další manipulace jsou 

udržovány v teplotě okolo 36ºC. Pomocí dvou skalpelů jsem z vaječníku vyřezela 

jednotlivé folikuly o průměru 5 mm. Vyřezané folikuly jsem vkládala do 

roztoku PBS/PVA. Dále jsem pod stereomikroskopem pinzetami odstranila přebytečné 

vazivo, vybrala čiré folikuly bez známek odumírající granulózy a vložila do Petriho 

misky s HTF HEPES. Jednotlivé folikuly jsem otevřela na protilehlé straně, než se 

nachází oocyt. Z otevřeného folikulu jsem pinzetou oocyt vyjmula a pomocí tlačky jsem 

ho přenesla do jiné misky s HTF HEPES. 

6.2.3 Maturace oocytů 

Izolované oocyty jsem přenesla do čtyř jamkové destičky (Nunc, Roskilge, 

Denmark) s 500 µl  maturačního média (M199, GPBoS (growth protein of bovine 

serum) – 4 mg/ml, pyruvát - 4 mg/ml, L-cystein -7 mg/ml, gentamycin - 50 µg/ml, LH 

(luteinizační hormon)  - 5 µg/ml, FSH (folikuly stimulující hormon) - 5 µg/ml) 
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překrytého 500 µl parafinového oleje (zabrání se tak nechtěnému odpařování média) a 

kultivovala je 44-46 hodin v inkubátoru, při teplotě 37ºC a 5% CO2.  

6.2.4 Odstranění kumulů 

K maturovaným oocytům jsem do média napipetovala 25 µl 0,1% enzymu 

hyaluronidázy (hyázy) a nechala ho 2-3 minuty v inkubátoru působit. Ve 40 µl kapce 

manipulačního média (HTF HEPES) překrytého parafinovým olejem jsem oocyty 

mechanicky zbavila kumulárních buněk a vybrala oocyty v metafázi II (s viditelným 

pólovým tělískem). 

6.2.5 Odstranění zóny pellucidy 

Zonu pellucidu lze odstranit dvěma způsoby: chemicky či enzymaticky. Lze 

použít kyselý Tyrodesův roztok (chemický způsob) nebo pronázu (enzymatický 

způsob). 

Ve 40 µl kapce pronázy 0,1% v 33% FCS (fetal calf serum) jsem oocyty 

ponechala několik málo minut, dokud se zona pellucida viditelně neztenčila. Poté jsem 

je přenesla tlačkou do manipulačního média (HTF HEPES), kde se zona pellucida opět 

zvětšila a oocyt jsem mechanicky se zbavila zony pellucidy. Oocyty je nutné po tomto 

zákroku vložit opět do maturačního média, kde jsem je nechala několik minut, dokud se 

opět plně nezakulatily.  

6.2.6 Fúze oocytů 

Oocyty bez zony pellucidy jsem promyla v manipulačním médiu a vložila do 

fytohemaglutininu (PHA - Lectin from phaseolus vulgaris, 2-3mg na 10ml PBS) na 

dobu 2-3 minut (ne déle!). Pomocí tlačky jsem vybrala dva oocyty a přitiskla je k sobě. 

Veškeré manipulace jsem prováděla na skleněné podložce, aby nedošlo k přilnutí k 

podkladu. Po úspěšném spojení jsem je promyla v PBS/BSA a v manipulačním médiu. 

Vlastní fúze se provádí pomocí pulzního generátoru v kapce 10 µl roztoku manitolu 

(273,3 mg – manitol s 4940 µl H2O s 50µl 1% PVA, 5µl - MgSO4, 5µl CaCl2). Oocyty 

jsem před přenosem do fúzovací komůrky promyla ve třech kapkách manitolu. Pulzní 

generátor byl nastaven na non-elektrolyt (AC 2V), kdy se dvojice oocytů uspořádaly 

tak, že následující impulz prochází kolmo na rovinu kontaktu obou oocytů. Oocyty byly 

aktivovány uvedením pulzního generátoru na normál (DC 1kV/cm, 50 µc) a vypnutím 
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nastavení pro fúzi (AC 2V). Pečlivě jsem je promyla v manipulačním médiu (důležité 

bylo odmýt manitol). Dvojičky jsem přenesla do čtyř jamkové destičky s 500 µl média 

PZM3, překryla je parafinovým olejem a vložila do inkubátoru (37ºC, 5% CO2). Fúze 

nastala do 30 minut.  

6.2.7 Fixace oocytů  

6.2.7.1 Fixáž Carnoy 

Na podložní sklo jsem pomocí vazelíny vytvořila dva podélné pruhy, mezi které 

jsem tlačkou přenesla oocyty zbavené kumulárních buněk a přiložila krycí sklo (obr. 8).  

 

 

Obr 8. Nákres přípravy preparátu 

 

Preparát jsem umístila do kyvety s fixáží (ethanol či methanol): kyselina octová, 

3:1, krycím sklem dolů. Parafilmem jsem kyvetu utěsnila a minimálně 24 hodin jsem 

oocyty fixovala. 

6.2.7.2 Fixace paraformaldehydem 

Maturované oocyty jsem přenesla na skleněnou misku se 4 % 

paraformaldehydem v PBS, překryla je parafilmem a vložila do chladničky. Fixace 

probíhala minimálně 30 minut.  

Pro barvení protilátkami jsem oocyty prefixovala ve 4 %  paraformaldehydu v 

PBS (30 min.) a poté je fixovala v paraformaldehydu s 0,2% Tritonem X-100. Fixovala 

jsem je přes noc, 4oC. 



 

6.2.8 Barvení oocytů 

6.2.8.1 Barvení DNA - acetoorceinem 

Fixované oocyty (fixáž Carnoy) jsem podbarvila acetoorceinem (orcein 0,3 g, 

kyselina octová 13,5 ml, destil. H2O 16,5 ml). Acetoorcein jsem nechala působit 

přibližně 3 minuty. Poté jsem nadbytečný acetoorcein odbarvila acetoglycerolem 

(gylcerin: kyselina octová: REDE, 1:1:3). Okraje krycího skla jsem zalakovala. 

6.2.8.2   Barvení mitochondrií -  MitoTrackerem orange (M-7510) 

Maturované oocyty bez kumulárnch buněk a bez zony pellucidy jsem vložila do 

čtyř jamkové destičky s barvícím roztokem (400 µl M199 a 100 µl zásobního roztoku 

(0,5 ml maturačního média (bez hormonů) a 0,5 µl MitoTracker orange M-7510) a 

inkubovala při 37ºC v 5% CO2. Doba působení byla maximálně 30 minut. Poté jsem je 

promyla v HTF HEPES a fixovala ve 4 % paraformaldehydu v PBS, po dobu 30 minut 

v chladničce. Promyla jsem je ve třech kapkách (40 µl) PBS. Na podložní sklo jsem 

napipetovala 5 µl Moviol DAPI (6 g glycerolu, 2,4 g Moviol 4.88, 6 ml destil. H2O, 12 

ml 0,2M tris HCl, 0,5 µg/ml DAPI), přenesla oocyty a přikryla je krycím sklem. 

Preparát je nutné udržovat ve tmě a chladu.  

6.2.8.3 Barvení cytoskeletu pomocí protilátek 

6.2.8.3.1 Barvení α-tubulinu  

Oocyty zbavené kumulárních buněk (viz kap.5.2.4) jsem stočila na centrifuze při 

6,791g/10 min. Lipidová granula se tak dostanou na jednu stranu oocytu a to umožní 

lepší viditelnost barevných struktur. Oocyty jsem vrátila do maturačního média (bez 

hormonů) na dobu 10 minut. Pronázou (0,1% ve 33% FCS) jsem odstranila zonu 

pellucidu (viz kap. 5.2.5.), vložila je do M199 a 10 minut inkubovala. Tubulin jsem 

stabilizovala pomocí 1nM taxolu (1 µl taxolu/1ml média), 10 minut RT (room 

temperature). Oocyty jsem na hodinovém skle promyla v PBS a fixovala ve skleněné 

misce paraformaldehydem (viz kap. 5.2.7.2.) po dobu 15 minut. Permeabilizaci jsem 

provedla 0,2% Tritonem X-100 v PBS, 45 minut.  Oocyty jsem promyla v PBS/BSA. 

Poté jsem je vložila na 20 minut do skleněné misky s Tritonem X-100 v PBS. 

Následovala blokace kozím sérem (5% v PBS) 2 hodiny. Primární protilátka mouse 

anti-α-tubulin (Santa Cruz, ředěna v blokovacím séru 1:20 000) působila na oocyty přes 
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noc ve 4ºC (v chladničce). Minimálně po 12 hodinách jsem oocyty promyla 

v PBS/BSA. Následující postup byl proveden, aby byly oocyty co nejkratší dobu 

vystaveny světlu. Oocyty jsem vložila do sekundární protilátky (goat anti-mouse IgG-

FITC/TR) – 1:200 v PBS, doba působení byla 2 hodiny. Poté je promyla v kapkách 

PBS/BSA. Oocyty jsem přenesla na podložní sklíčko, kde jsem je obarvila 5 µl Moviol 

DAPI a překryla krycím sklem.  

6.2.8.3.2 Barvení aktinu 

Postup barvení byl totožný jako v případě α-tubulin až do bodu kdy se přidávala 

primární protilátka, kterou byl v tomto případě falloidin konjugovaný s FITCem (ředěna 

v blokovacím séru 1:5000) působící přes noc ve 4ºC (v chladničce). Minimálně po 12 

hodinách jsem oocyty promyla v PBS/BSA. Další postup jsem prováděla rychle, aby 

byly oocyty co nejkratší dobu vystaveny světlu. Oocyty se promyly v kapkách 

PBS/BSA. Oocyty jsem přenesla na podložní sklíčko, obarvila 5 µl Moviol DAPI a 

překryla krycím sklem.  

6.2.9 Chemická enukleace  

Maturované oocyty do metafáze II. (44 – 46hod.) jsem inkubovala po dobu 30 

minut (maximálně 45 minut) s 0,4 µg/ml demekolcinu (v maturačním médiu bez 

hormonů, překryté parafinovým olejem). Poté jsem odstranila kumulární buňky (0,1 % 

hyázou, viz kap 5.2.4.), promyla v manipulačním médiu (HTF HEPES) a přenesla do 

10µl kapky 7,5µg/ml cytochalasinu B. Kapky jsem překryla parafinovým olejem, aby 

nedocházelo k jejich vysychání, a pod mikroskopem jsem pomocí pieza či laseru 

narušila zonu pellucidu a odsála vyloučené pólové tělísko i s výstupkem obsahujícím 

chromozómy. Pokud se neobjevil výstupek, odsála jsem cytoplazmu poblíž pólového 

tělíska naslepo. Enukleované oocyty jsem vložila na několik minut do maturačního 

média (bez hormonů) a poté jsem s nimi dále manipulovala. 

Oocyty bylo možné inkubovat s demekolcinem i po odstranění kumulárních buněk. 

6.2.10  Fúze enukleovaného oocytu s normálním, fluorescenčně barvené 

mitochondrie 

Enukleované oocyty, které byly několik minut v maturačním médiu jsem 

přenesla do manipulačního média (HTF HEPES). Pomocí pronázy (0,1% ve 33% FCS) 
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jsem odstranila zonu pellucidu a opět přenesla na několik minut do maturačního média 

(bez hormonů).  

Oocyty s jádrem (normální) jsem zbavila zony pellucidy stejným způsobem a 

inkubovala v 500µl maturačního média (bez hormonů) společně se 100 µl roztoku 

MitoTrackeru (roztok: 1µl/ml MitoTrackeru v M199). Maximální doba působení byla 

25 minut.  

Vybrané oocyty (enukleovaný a normální - barvený MitoTrackerem) jsem 

společně fúzovala, jak jsem popsala výše (viz kap. 5.2.6). 
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7 Výsledky 
Pokusy byly provedeny ve třech následujících etapách: 

• Určení koncentrací a doba působení chemikálií pro enukleaci oocytu. 
 

• Barvení cytoskeletu oocytu specifickými protilátkami a zjištění jeho struktury. 
 

 
• Fúze enukleovaných a normálních oocytů, přičemž jsem zjišťovala distribuci 

mitochondrií (na základě vizualizace).  
 

Pokusy byly doplněny o srovnání technik izolace oocytů (aspirace versus 
disekce).



 

7.1 Izolace oocytů 

Izolace oocytů a následná manipulace je manuálně náročnější. Zpočátku jsem 

zvolila snazší metodu aspirace a později metodu disekce (viz kap. 5.2.2.). Izolované 

oocyty jednotlivými metodami jsem porovnala z hlediska maturace (tab. 3., 4., graf 1.). 

Tabulky obsahují počet oocytů v jednotlivých stádiích zrání (GV – germinal vesicle- 

zárodečná váček, MI. -metafáze I., MII. -metafáze II.), celkový počet oocytů a 

procentuální zastoupení v jednotlivých fázích zrání k celkovému počtu oocytů 

v pokusu. Po použití disekční metody v 75% dosáhly oocyty metafáze II. Proto byla tato 

metoda použita pro další pokusy.  

Tab. 3. Metoda aspirace 
Tabulka popisuje číslo izolace, stádia maturace oocytů: GV – zárodečný váček (germinal vesicle), 
MI.- metafáze I., MII- metafáze II.,vedle stádia maturace jsou uvedeny počty oocytů, celkový počet 
oocytu v jednotlivých stádiích, procentuální zastoupení oocytů v určitých stádiích k celkovému 
počtu oocytů.  

 

Tab. 4. Metoda disekce 
Tabulka popisuje číslo izolace, stádia maturace oocytů: GV – zárodečný váček (germinal vesicle), 
MI.- metafáze I., MII- metafáze II.,vedle stádia maturace jsou uvedeny počty oocytů, celkový počet 
oocytu v jednotlivých stádiích, procentuální zastoupení oocytů v určitých stádiích k celkovému 
počtu oocytů.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 

Graf 1. Srovnání metod aspirace a disekce. 
Osa x: jsou vynesené metody aspirace a disekce s
MII.). Osa y: počet oocytů (0 

 

7.2 Maturace oocytů

Na počátku bylo nutné optimalizovat podmí

porovnávala maturaci v

zahrnuté). Kvalitu oocytů 

vyloučení pólového tělíska 

Obr 9. Maturované oocyty 42h. s COC
42h. do metafáze II., kumulární buňky
maturované - 42h. do metafáze II., kumulární buňky
fotoaparát:  Olympus C5060.
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Maturace oocytů 

Na počátku bylo nutné optimalizovat podmínky pro zrání oocytů, přičemž jsem 

v různých typech růstových proteinů (tyto pokusy zde nejsou 

Kvalitu oocytů jsem posuzovala podle expanze kumulárních buněk (

vyloučení pólového tělíska (obr. 10) a morfologie cytoplazmy.   

Maturované oocyty 42h. s COC A - izolované oocyty z folikulů 6
42h. do metafáze II., kumulární buňky expandovaly, B -  izolované oocyty z

42h. do metafáze II., kumulární buňky neexpandovaly. Mikroskop: Olympus I
fotoaparát:  Olympus C5060. 

Aspirace Disekce

GV

MI

MII
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maturačních stádiích (GV, MI., 

 

y pro zrání oocytů, přičemž jsem 

různých typech růstových proteinů (tyto pokusy zde nejsou 

podle expanze kumulárních buněk (obr. 9), 

 

 -7mm, maturované - 
oocyty z folikulů 3 - 4mm, 
Mikroskop: Olympus IX71, 
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Obr 10. Oocyt v metafázi II., šipka označuje vyloučené pólové tělísko. A – světelný 
mikroskop, B – barveno acetoorceinem. Mikroskop: Olympus IX71, fotoaparát:  Olympus C5060. 

 

7.3 Určení koncentrací a doba působení chemikálií pro 

enukleaci oocytu 

Podle prostudované literatury jsem na počátku pokusů zvolila tři různé koncentrace 

demokolcinu: 0,2 µg/ml, 0,4 µg/ml, 0,8 µg/ml (tab. 3, graf 2), přičemž doba působení 

byla 30 a 60 minut. Maturovaným oocytům jsem odstranila pomocí 25 µl 0,1% hyázy 

kumulární buňky a pro další manipulaci vybrala oocyty s vyloučeným pólovým 

tělískem. Vložila jsem je do čtyřjamkové destičky s 500 µl maturačního média (bez 

hormonů), s demekolcinem a překryla parafinovým olejem. Inkubovala 30 nebo 60 

minut. Po uplynutí doby jsem je přenesla do 10µl kapky 7,5µg/ml cytochlasinu B a 

překryla parafinovým olejem. Do několika mála minut se poblíž vyloučeného pólového 

tělíska objevil tzv. protrusion (výstupek obsahující chromozómy, obr. 11). Výstupek 

jsem pomocí mikromanipulátoru i s pólovým tělískem odsála. Nejprve jsem používala 

techniku odsátí, kdy jsem zonu pellucidu rozrušila piezem a později laserem (Hamilton 

Thorne Biosciences) (obr. 13). Enukleované oocyty jsem vrátila do maturačního média 

(bez hormonů) na několik minut. Poté jsem pomocí pronázy odstranila zonu pellucidu. 

Demekolcin způsobil destabilizaci mitotického vřeténka, které se zkrátilo, a 

chromozómy se poté jevily kondenzované. Pro vizualizaci působení demekolcinu na 

chromozómy jsem je obarvila acetoorceinem (obr. 12).  



 

Inkubace s demekolcinem po dobu 60 minut zde není zahrnuta. Následná 

manipulace s takto ošetřenými oocyty byla velice obtížná a docházelo k

Z tohoto důvodu byla doba pro úspěšnou enukleaci stanovena na 30

Kvalita maturovaných ooc

úzce souvisí.  

   

Tab. 1. Vliv koncentrací demekolcinu na 
(protrusion) oocytu

Graf 2. Procentuální vyjádření oocytů s
něho. Nejvíce výstupků se vytvořilo po použití 
demekolcinu 0,2 µg/ml, 0,4 µg/ml, 0,8 µg/ml. Osa y
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tohoto důvodu byla doba pro úspěšnou enukleaci stanovena na 30-45 minut. 

Kvalita maturovaných oocytů a úspěšného vytvoření výstupku s 

Vliv koncentrací demekolcinu na vznik výstupku obsahující chromozómy 
oocytu.  

lní vyjádření oocytů s výstupkem obsahující chromozómy (
stupků se vytvořilo po použití 0,4 µl/ml demekolcinu. Osa x
/ml, 0,4 µg/ml, 0,8 µg/ml. Osa y: počet oocyů v %. viz tab. 1.

23%
35%

77%
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Koncentrace demekolcinu

S výstupkem Bez výstupku
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demekolcinem po dobu 60 minut zde není zahrnuta. Následná 

takto ošetřenými oocyty byla velice obtížná a docházelo k jejich rozpadu. 

45 minut.  

 chromozómy spolu 

vznik výstupku obsahující chromozómy 

 

výstupkem obsahující chromozómy (protrusion) a bez 
0,4 µl/ml demekolcinu. Osa x: koncentrace 

tab. 1. 

 

26%

74%

0,8 µg/ml
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Obr 11. Oocyt v metafázi II., inkubovaný 30 minut s 0,4 µg/ml demekolcinem, šipka - 
vyloučené pólové tělísko, hvězdička - vzniklý výstupek s chromozómy (protrusion). Mikroskop: 
Olympus IX71, fotoaparát:  Olympus C5060. 
 
 

 
 
Obr 12. Oocyt v metafázi II. A – Kontrola: oocyt v metafázi II.,šipka  – vyloučené pólové 
tělísko, hvězdička – jádro v metafázi (rozvolněné chromozómy), B – oocyt v metafázi II., 
inkubovaný 30 minut s 0,4 µg/ml demekolcinem, šipka – vyloučené pólové tělísko, hvězdička – 
chromozómy v metafázi II. - zkrácení vřeténka způsobí kondenzaci chromozómů. Mikroskop: 
Olympus IX71, fotoaparát:  Olympus C5060. 

 
 



 

 
Obr 13. Enukleace pomocí mikromanipulátoru:
obsahující chromozómy (tzv. 
C,D,E- odsátí pólového tělíska a výstupku s
Mikroskop: Olympus IX71, fotoaparát:  Olympus C5060
 

7.4 Značení mikrofilament (aktinu)

Aktin oocytů byl značen fal

jsem popsala v kap. 5.2.8.3

barvila kontrolní oocyty bez jakéhokoli ošetření.  Podle předpokladu byl aktin 

lokalizován podél kortexu oocytu a v

Enukleace pomocí mikromanipulátoru: A- pólové tělísko (šipka), výstupek 
tzv. protrusion, hvězdička), B- narušení zony pellucidy pomocí

odsátí pólového tělíska a výstupku s chromozómy (protrusion), F
Mikroskop: Olympus IX71, fotoaparát:  Olympus C5060. 

Značení mikrofilament (aktinu) 

Aktin oocytů byl značen falloidiem konjugovaným s FITCem.

kap. 5.2.8.3. Veškeré barvené oocyty byly v metafázi II. Nejprve

kontrolní oocyty bez jakéhokoli ošetření.  Podle předpokladu byl aktin 

okalizován podél kortexu oocytu a v oblasti pólového tělíska

42 

 

pólové tělísko (šipka), výstupek 
í zony pellucidy pomocí laseru. 

, F- uvolnění jehly. 

FITCem. Postup barvení 

metafázi II. Nejprve jsem 

kontrolní oocyty bez jakéhokoli ošetření.  Podle předpokladu byl aktin 

oblasti pólového tělíska (obr. 14A). 
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V následujícím pokusu jsem stabilizovala mikrotubuly pomocí 1nM taxolu (obr. 14 B). 

Po stabilizaci mikrotubulů nedošlo ke změně v lokalizaci aktinu. Poslední pokus jsem 

provedla po ošetření 0,4 µg/ml demekolcinem, po dobu 45 minut. a 7,5 µg/ml 

cytochalasinu B. Postup ošetření oocytů je totožný s metodikou pro chemickou 

enukleaci (kap. 5.2.9.), vyjma části kdy byly odstraněny chromozómy. Lokalizace 

mikrofilament se změnila. Po ošetření se nenacházely v okolí kortexu oocytu, ale 

v okolí vzniklého výstupku obsahujícího chromozómy a v pólovém tělísku (obr. 14C, 

D). Pólové tělísko jsem odstranila společně se zonou pellucidou, přesto někdy zůstalo 

na svém místě. Lokalizaci mikrofilament jsem hodnotila na základě zhotovených a 

upravených fotografií pomocí programu analySIS  a Zoner Photo Studio 10.  



 

 

Obr 14. Olympus BX61; Fluorescenční barvení aktinu (falloidin konjugovaný s FITCem 
P5282 , ředěna v blokovacím séru 1:5000 - zeleně) a chromozómů (MoviolDAPI – modře). A – 
inkubace bez taxolu, aktin je koncentrován v pólovém tělísku a kortexu oocytu, B – inkubace 
s taxolem (stabilizace mitotického vřeténka), aktin je koncentrován v pólovém tělísku a kortexu 
oocytu, C – inkubace 30 minut s 0,4 µg/ml demekolcinu, aktin je koncentrován v oblasti výstupku 
s chromozómy (protrusion)/ pólové tělísko zde není, bylo odstraněno se zonou pellucidou, D - 
inkubace 30 minut s 0,4 µg/ml demekolcinu, aktin je především koncentrován v oblasti výstupku 
s chromozómy (protrusion) a méně v oblasti pólového tělíska. 
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Obr 15. Zvětšený obrázek 14D- výstupek s chromozómy. Fluorescenční barvení aktinu 
(falloidin konjugovaný s FITCem P5282 , ředěna v blokovacím séru 1:5000 - zeleně) a 
chromozómů (MoviolDAPI – modře). A- chromozómy, B- filamentární aktin, C- merge A,B. 
Olympus BX61. 
 

7.5 Značení mikrotubulů 

Pokusy jsem vedla podobně jako při barvení mikrofilament. Opět jsem jako 

první obarvila oocyty bez jakéhokoli ošetření. Vzhledem k tomu, že mikrotubuly jsou 

vysoce dynamická struktura, bez jejich stabilizace bych je téměř nemohla detekovat 

(obr. 16A). Proto jsem v dalším pokusu pro jejich stabilizaci použila 1nM taxol. 

Mikrotubuly poté vytvářely struktury podobné hvězdičkám s jasně obarveným 

mitotickým vřeténkem (obr. 16B, C). Poslední pokus měl stejný postup jako při 

chemické enukleaci (vyjma odstranění DNA). Mikrotubuly nebyly stabilizovány 

taxolem, ale vlivem demekolcinu došlo k jejich destabilizaci. Maximální koncentrace 

byla v místě výstupku s chromozómy (obr 16D). Hodnocení lokalizace mikrotubulů 

jsem provedla na základě provedených fotografií. Postup značení mikrotubulů jsem 

podrobněji popsala v kap. 5.2.8.3. 
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Obr 16. Fluorescenční barvení α-tubulinu. Primární protilátka mouse anti-α-tubulin 
(ředěna v blokovacím séru 1:20 000) sekundární protilátka goat anti-mouse IgG-FITC/TR  
(ředěna1:200 v PBS) – zeleně; chromozómy (MoviolDAPI) – modře. A – inkubace bez taxolu, 
tubulin je téměř nedetekovatelný. B, C – inkubace s taxolem, výrazně koncentrován v okolí 
chromozómů, kde tvoří mitotické vřeténko, D – inkubace 30 minut s 0,4 µg/ml demekolcinu, 
tubulin je koncentrován v oblasti výstupku s chromozómy (protrusion). Mikroskop Olympus BX61. 

7.6 Fúze oocytů 

Fúzi oocytů jsem provedla podle postupu uvedeného v kap. 5.2.10. Nejprve jsem 

fúzovala oocyty s chromozómy ve stádiu metafáze II. bez jakéhokoli chemického 

ošetření. Následující pokus probíhal takto: oocyty v metafázi II. jsem rozdělila na dvě 

skupiny o shodném počtu. Jednu skupinu oocytů jsem enukleovala (viz kap. 5.2.9.). Po 

úspěšné enukleaci jsem je vložila do maturačního média (bez hormonů) a po několika 

minutách, pomocí pronázy odstranila zonu pellucidu. Nechala jsem je odpočinout 

v maturačním médiu (bez hormonů) a poté fúzovala s oocyty (s obarvenými 

mitochondriemi – viz kap. 5.2.10.). Fúze nastala do 30 minut (obr. 17).    
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Obr 17. Fúze enukleovaného oocytu a oocytu s normálním (obarvené mitochondrie – 
MitoTrackerem, Orange). A- 5 minut po fúzi, B – 20 minut po fúzi Mikroskop: Olympus IX71. 
 
 
 

7.7 Mikrotubulární síť fúzantů 

Jednu skupinu oocytů jsem enukleovala (viz kap.5.2.9.). Po úspěšné enukleaci 

jsem je vložila do maturačního média (bez hormonů) a po několika minutách jsem 

pomocí pronázy odstranila zonu pellucidu. Nechala jsem je odpočinout v maturačním 

médiu (bez hormonů) a poté fúzovala s normálními oocyty, zbavených zony pellucidy. 

Fúze nastala do 30 minut (obr. 17). Fúzanty jsem inkubovala 24 hodin v PZM3 (36°C, 

5% CO2). Obarvila jsem je stejným způsobem, jako jsem barvila jednotlivé oocyty. 

Postup pro barvení fúzantů začíná po fixaci α-tubulinu pomocí 1nM taxolu, po dobu 10 

minut. Další kroky jsou v kap. 5.2.8.3.1.  

Struktura mikrotubulárního aparátu byla téměř obnovena po 24 hodinové 

inkubaci (obr. 18). Nejvyšší koncentrace tubulinu byla v oblasti chromozómů, kde tvořil 

mitotické vřeténko (obr. 18; obr.19A,C). Ve stejné oblasti byla i nejvyšší koncentrace 

mitochondrií (obr. 19B,D).  



48 

 

 

Obr 18. Fúzovaný oocyt: enukleovaný s kontrolním oocytem. Fúzant byl stabilizován 10 
minut, 1nM taxolem. Protilátka mouse anti-α-tubulin (ředěna v blokovacím séru 1:20 000) 
sekundární protilátka goat anti-mouse IgG-FITC/TR  (ředěna1:200 v PBS) – zeleně; chromozómů 
(MoviolDAPI) – modře; A- téměř byla obnovena struktura mikrotubulů (nejvyšší koncentrace je 
v oblasti mitotického vřeténka). B- téměř byla obnovena struktura mikrotubulů (nejvyšší 
koncentrace je v oblasti mitotického vřeténka) C- zvětšený obr. 19A- mitotické vřeténko 
s chromozómy. Mikroskop Olympus BX61. 
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Obr 19. Fúzovaný oocyt: enukleovaný s kontrolním oocytem. Fúzant byl stabilizován 10 
minut, 1nM taxolem. Kontrolní oocyt: mitochondrie (MitoTracker –orange M-7510)- červeně. Oba 
oocyty: primární protilátka mouse anti-α-tubulin (ředěna v blokovacím séru 1:20 000) sekundární 
protilátka goat anti-mouse IgG-FITC/TR  (ředěna1:200 v PBS) – zeleně; chromozómů 
(MoviolDAPI) – modře; A- není zcela obnovena struktura mikrotubulů (nejvyšší koncentrace je 
v oblasti mitotického vřeténka). B- nejvyšší koncentrace mitochondrií je v oblasti chromozómů a 
periferně v pravé polovině. C- zvětšený obr. 19A- mitotické vřeténko s chromozómy. D- zvětšený 
obr. 19B- mitochondrie a chromozómy.  Mikroskop Olympus BX61. 

 

7.8 Distribuce mitochondrií fúzantů 

Distribuci mitochondrií jsem zkoumala po fúzi enukleovaného oocytu s oocytem 

normálním obarveným MitoTrackerem (viz kap. 6.6). Fúzanty jsem vložila do PZM3 a 

inkubovala 24 hodin (36°C, 5% CO2). V 50% byly mitochondrie distribuované jen do 

poloviny (viz graf 3.) (obr. 22B). Ve 37% byla distribuce periferní a v oblasti 

chromozómů (obr. 20; obr. 21; obr. 22A). Nejméně byly mitochondrie distribuované 

rovnoměrně (obr. 22C).  
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Obr 20. Fúzovaný oocyt: enukleovaný s kontrolním oocytem. Kontrolní oocyt: 
mitochondrie (MitoTracker –orange M-7510)- červeně. Oba oocyty: chromozómy (MoviolDAPI) – 
modře; A- mitochondrie, vysoká koncentrace mitochondrií je v oblasti chromozómů a periferně, 
šipka: prstenec s vysokou koncentrací mitochondrií (oblast kolem chromozómů). B-vysoká 
koncentrace mitochondrií je v oblasti chromozómů a periferně, šipka: prstenec s vysokou 
koncentrací mitochondrií (oblast kolem chromozómů). C- zvětšený obr. 20A. D- zvětšený obr. 20B. 
Mikroskop Olympus BX61. 
 

 
 
Obr 21. Fúzovaný oocyt: enukleovaný s kontrolním oocytem. Kontrolní oocyt: 
mitochondrie (MitoTracker –orange M-7510)- červeně. Oba oocyty: chromozómy (MoviolDAPI) – 
modře; A- mitochondrie, vysoká koncentrace mitochondrií je v oblasti chromozómů a periferně do 
¾ oocytu, šipka: prstenec s vysokou koncentrací mitochondrií (oblast kolem chromozómů). B- 
mitochondrie, vysoká koncentrace mitochondrií je v oblasti chromozómů a periferně do ¾ oocytu, 
šipka: prstenec s vysokou koncentrací mitochondrií (oblast kolem chromozómů).C- zvětšený obr. 
21C. Mikroskop Olympus BX61. 



 

Obr 22. Fúzovaný oocyt
mitochondrie (MitoTracker 
modře; A – distribuce mitochondrií je periferní
mitochondrie jsou distribuovány rovnoměrně po celém oocytu. 

 

Graf 3. Distribuce mitochondrií fúzovaných oocyt
Osa x: popisuje distribuci mitochondrií: periferní (37%), poloviční (50%), homo
y: popisuje procentuální zastoupení jednotlivých oocytů podle distribuce z
zkoumaných oocytů.   
 

7.9 Aktivované oocyty

V některých případech došlo k

6.7, 6.8. Mikrotubulární síť byla téměř obnovena (obr. 

oocytů nedošlo ke změně distribuce mitochondrií oproti neaktivovaným oocytům 

24). 
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Distribuce mitochondrií fúzovaných oocytů. 
: popisuje distribuci mitochondrií: periferní (37%), poloviční (50%), homo

y: popisuje procentuální zastoupení jednotlivých oocytů podle distribuce z

Aktivované oocyty 

některých případech došlo k samovolné aktivaci již po fúzním pulzu v kap. 

Mikrotubulární síť byla téměř obnovena (obr. 23).V případě aktivovaných 

oocytů nedošlo ke změně distribuce mitochondrií oproti neaktivovaným oocytům 

Periferní Poloviční Homogenní 

Distribuce mitochondrií

Oocyty
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oocytem. Kontrolní oocyt: 
Oba oocyty: chromozómy (MoviolDAPI) – 

ndrie zaujímají polovinu oocytu. C – 
Mikroskop Olympus BX61. 

: popisuje distribuci mitochondrií: periferní (37%), poloviční (50%), homogenní (13%). Osa 
y: popisuje procentuální zastoupení jednotlivých oocytů podle distribuce z celkového počtu 

 

samovolné aktivaci již po fúzním pulzu v kap. 

V případě aktivovaných 

oocytů nedošlo ke změně distribuce mitochondrií oproti neaktivovaným oocytům (obr. 

Homogenní 
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Obr 23. Fúzovaný aktivovaný oocyt: enukleovaný s kontrolním oocytem. Fúzant byl 
stabilizován 10 minut, 1nM taxolem. Protilátka mouse anti-α-tubulin (ředěna v blokovacím séru 
1:20 000) sekundární protilátka goat anti-mouse IgG-FITC/TR  (ředěna1:200 v PBS) – zeleně; 
chromozómů (MoviolDAPI) – modře. A- téměř obnovený mikrotubulární aparát. B- téměř 
obnovený mikrotubulární aparát s pronukleem. Mikroskop Olympus BX61. 

 

 
 

Obr 24. Fúzovaný aktivovaný oocyt: enukleovaný s kontrolním oocytem. Kontrolní 
oocyt: mitochondrie (MitoTracker –orange M-7510)- červeně. Oba oocyty: chromozómy 
(MoviolDAPI) – modře. Různé distribuce mitochondrií. Mikroskop Olympus BX61. 
 

7.10 Vývoj enukleovaného oocytu po SCNT 

V naší laboratoři byla připravena blastocysta z enukleovaného oocytu, 

ošetřeného 0,4 µg/ml demekolcinem a 50 mM sacharózy. Do enukleovaného oocytu 

byl vložen fetální fibroblast (SCNT-somatic cell nuklear transfer).  
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Obr 25. Blastocysta prasete, 6.den vývoje: SCNT, fetální fibroblast byl injikován do 
enukleovaného oocytu po ošetření 0,4 µg/ml demekolcinem a 50 mM sacharózy. Blastocysta 
hatchuje skrz otvor v ZP vytvořený enukleační jehlou.  Mikroskop: Olympus IX71. Nakagawa 
Shoma (2009), nepublikovaná data.  

 



 

8 Diskuze 
 

Metoda chemické enukleace je metoda, která se stále vylepšuje a umožňuje 

rychlejší a snazší produkci cytoplastů. Techniku se mi podařilo rychle zvládnout a 

optimalizovat podmínky jednotlivých kroků. Manipulace s oocyty je manuálně 

náročnější, přesto jsem si ji rychle osvojila. Pro úspěšné dosažení metafáze II. jsou 

důležité podmínky zrání, tj. vybraná metoda izolace a maturační médium.  

Ověřila jsem si, že metoda disekce umožňuje zisk kvalitnějších oocytů. Metoda 

je značně manuálně a časově náročná. Oproti aspiraci jsem získala také menší počet 

oocytů. Disekce umožňuje kontrolu kvality granulózních buněk, což je marker pro 

dobrý folikul (nedegenerující nebo podléhající stárnutí, tzv. ageing). U folikulů bez 

známek degenerujících buněk granulózy lze předpokládat kvalitní oocyt. Izolované 

oocyty také obsahují větší množství kumulárních buněk, které jsou předpokladem 

kvalitní maturace. Někteří autoři dokonce tvrdí, že kumulární buňky mají vliv na 

distribuci a funkci cytoskeletu a organel (Stojkovic et al., 2001; Suzuki et al., 2006). 

Nevýhoda disekce je dlouhá doba zpracování ovarií, což může vést k poklesu teploty 

média a obecně je známo, že dlouhodobý pobyt oocytů (folikulů) v manipulačním 

médiu není vhodný. Při teplotních změnách dochází ke změnám v mitotickém vřeténku 

a dochází k fragmentaci DNA (Aman a Parks, 1994; Wongsrikeao et al., 2005; Barati et 

al., 2008). Podle Uena et al. (2005) mají oocyty maturované in vitro mnohem kratší 

mitotické vřeténko než in vivo maturované oocyty.  

 Snahou každé manipulace je co nejrychleji dostat oocyty z živého organismu do 

maturačního média (do inkubátoru). 

Mitotické vřeténko není u některých živočišných druhů (prase, ovce, koza, skot) 

lokalizovatelné pouhým světelným mikroskopem. Vřeténko (skot, myš) lze pozorovat 

pomocí speciální optiky (Pol-Scope), která je relativně nová a tudíž i finančně nákladná 

(Liu et al., 2000). Další způsob je např. barvení Hoechstem (Westhusin et al., 1992; 

Smith, 1993). Vzhledem k velkému množství lipidových granul v případě prasečích 

oocytů je vřeténko obtížně viditelné pod fluorescenčním mikroskopem i po barvení 

pomocí Hoechstu. Před barvením chromozómů je proto nutné lipidová granula stočit 

centrifugací, kdy se granula dostanou na jednu stranu vajíčka, a vřeténko zůstává na 
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druhé straně. Obě metody (barvení Hoechstem i použití centrifugace) mají 

pravděpodobně negativní efekt na následnou vývojovou kompetenci oocytu (Smith, 

1993; Dominko et al., 2000; Tao et al., 2000).  

Chromozómy se z oocytu odstraňovaly nejprve naslepo a později pomocí UV 

záření (barvené Hoechstem) (Willandsen, 1986). Mechanická enukleace, tzv. naslepo, 

nebo značení Hoechstem nepřinášelo dobré výsledky. V prvním případě byl nízký počet 

úspěšných enukleací, ve druhém případě dochází nejspíše k poškození mitochondrií a 

dalších organel (Westhusin et al., 1992; Smith, 1993; Tsunoda a Kato, 2000).  

Byla vyvinuta další technika, kdy za pomocí chemických látek (drog) dochází ke 

změně struktury cytoskeletu a pohybu chromozómů. Poprvé ošetřili chemickou látkou 

chromozómy Clarke a Masui (1983). Použili na myší oocyty puromycin. Tutéž techniku 

využili i o pár let později Clarke et al. (1988). Metodu chemické enukleace značně 

rozvinuli Fulka Jr. a Moor v roce 1993 aplikací etoposidu na myší oocyty. Etoposid také 

použili další autoři: Elsheikh et al. (1997, 1998),  Karnikova et al. (1998). Postupně byly 

objevovány další chemikálie ovlivňující cytoskelet, které byly použity k enukleaci. Jako 

jiní autoři i já jsem používala demekolcin (Baguisi a Overstörm, 2000; Gasparrini et al., 

2003; Ibáñez et al., 2003). Demekolcin byl v případě enukleace prasečích oocytů poprvé 

použit v roce 2002 (Yin et al., 2002; Kawakami et al., 2003). Po aplikaci enukleačního 

média (etoposid, nokodazol, demekolcin) dochází ke změně cytoskeletárního aparátu. 

V případě demekolcinu a nokodazolu dochází k destabilizaci mikrotubulů, k jejich 

depolymeraci. Mitotické vřeténko se zkracuje, chromozómy jsou k sobě přitahovány a 

dostávají se blíže k sobě. Na snímcích se zdají býti kondenzované (obr. 12B). Výstupek 

obsahující chromozómy se může objevit bez jakéhokoli použití chemických látek, avšak 

objevuje se ve velmi nízké frekvenci (Miyoshi et al., 2008).  

Pro chemickou enukleaci prasečích oocytů byl volen demekolcin o různých 

koncentracích (Yin et al., 2002; Kawakami et al., 2003), často v kombinaci se 

sacharózou. Přičemž sacharóza nemá vliv na vznik výstupku s chromozómy, pouze 

zvětšuje perivitelinní prostor a tím je zviditelněn výstupek (Yin et al., 2002; Miyoshi et 

al. 2008).  

 Obě zmíněné chemikálie (demecolcin a sacharóza) byly úspěšně použity 

k přípravě embryí (Yin et al., 2002; Kawakami et al., 2003; Miyoshi et al., 2007). Přesto 

nelze vyloučit, že sacharóza má negativní vliv na potenciální vývoj klonovaných 

embryí, a proto jsme se rozhodli používat pouze demekolcin.  
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Podle jiných autorů jsem stanovila koncentraci demekolcinu na základě 

kompromisu mezi ideálním množstvím pro vznik výstupku s chromozómy a 

minimálním negativním dopadem chemikálie na oocyt (Li et al., 2006). Li et al. (2006) 

určili jako nejvhodnější koncentraci demekolcinu: 0,4 µg/ml a dobu působení, 45 minut 

(2006). Jiní autoři se shodli na koncentraci, ale za vhodnou dobu působení považovali 

již 30 minut (Kawakami et al., 2003). Ti co použili nižší koncentraci  demekolcinu 1,0 

µg/ml společně se 20 mM sacharózou volili 60 minut (Miyoshi et al., 2007). Zvolila 

jsem koncentraci 0,4 µg/ml, která se mi zdála za daných okolnosti ideální (tab. 1). 

Stejnou koncentraci použil např. Li et al. (2006), přičemž doba působení byla kratší, 30 

minut. Z mých zkušeností se počet výstupků podle doby působení (30 a 45 minut) téměř 

nelišil. Oocyty nebyly vystavovány delšímu účinku demekolcinu než 45 minut. Při 

stejné koncentraci a době 60 minut se počet výstupků může naopak razantně snižovat 

(Kawakami et al., 2003).  

Pod vlivem demekolcinu se chromozómy dostanou pod oocytární kortex a 

vytvoří výstupek, který se sám neoddělí. Výstupek se odstraňuje mechanicky. Existuje 

několik možných metod, např. odříznutí skleněnou kapilárou (přičemž dojde 

k odstranění velké části cytoplasmy, Kawakami et al., 2003; Li et al., 2006), rozrušení 

zony pellucidy (piezem, laserem) a následnému vytlačení nebo odsátí pomocí 

mikropipety (Fulka Jr. et al., 2004; Lan et al., 2008). Podle Lee et al. (2008) je 

vhodnější použít aspiraci pólového tělíska a výstupku s chromozómy než jej vytlačit. 

Vývoj oocytu enukleovaného aspirací po nukleotransferu je lepší a metoda je rychlejší 

(Lee et al., 2008). Pro mechanické odstranění jsem volila metodu aspirace, zonu 

pellucidu jsem penetrovala laserem (obr. 13). Zkoušela jsem taktéž metodu vytlačení, 

ale docházelo k vytlačení příliš velkého množství cytoplasmy, než se podařilo výstupek 

s chromozómy úplně odstranit. 

Problém, se kterým jsem se často setkávala, bylo malé množství oocytů 

s výstupkem obsahující chromozómy. Výsledky se značně lišily také pokus od pokusu. 

Přesto po působení demekolcinu došlo vždy ke kondenzaci chromozómů (DNA se více 

zkompaktovalo a podobalo se vzhledově DNA pólového tělíska, obr. 12B).  

Demekolcin brání polymeraci mikrotubulů, čímž dojde k rozpadu mitotického vřeténka 

a posunu chromozómů k sobě. Toto jsem potvrdila i barvením protilátkami na tubulin 

(obr. 16D). Po ošetření demekolcinu v případě bovinních oocytů, bylo dosaženo 

stejných výsledků (Russell et al., 2005; Tani et al., 2006).  
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Oocyty s výstupkem jsem vložila do 7,5 µg/ml cytochalasinu B, přičemž jsem 

během jeho působení oocyt enukleovala. Cytochalasin B destabilizuje mikrofilamenta. 

Obecně se cytochalasin B používá během většiny mikromanipulativních technik, 

zejména při práci s nezralými oocyty, které jsou fragilnější. Na vytvoření výstupku 

s chromozómy má nejspíše větší vliv působení cytochalasinu B. Oocyty po působení 

cytochalasinu B vykazovaly velké množství akumulace filamentárního aktinu v oblasti 

výstupku (obr. 14C,D; obr. 15), a to zejména v oblasti nad chromozómy přiléhající ke 

kortexu. Stejné výsledky měli i Tani et al. (2006) v případě bovinních oocytů. Oocyty 

bez ošetření (kontrola) měly lokalizovaný aktin periferně, podél kortexu a v oblasti 

vyloučeného pólového tělíska (obr. 14A). Pokud se nevytvořil výstupek s chromozómy, 

mikrofilamenta nebyla koncentrována ani v okolí zkondenzovaných chromozómů. 

Z toho lze usoudit, že větší vliv na vznik výstupku má aktinový cytoskelet.  

Mechanismus účastnící se formování výstupku obsahující chromozómy po 

ošetření demekolcinu je stále nejasný. Kondenzované chromozómy se k sobě přibližují, 

a dostávají se pod plazmatickou membránu, avšak nejsou s ní spojeny. Protože jsou 

kondenzované chromozómy ukotveny na aktin bohatých doménách, vytváří velice 

rigidní strukturu v rámci oocytárního kortexu. Tento výstupek se v myších oocytech 

nejspíše formuje na základě hypertonicity, která je způsobena přidáním sacharózy před 

kryoprezervací (Szell a Shelton, 1987). Avšak v případě prasečích oocytů nemá 

sacharóza na vznik výstupku žádný vliv a pouze zvětšuje perivitelinní prostor (Miyoshi 

et al., 2008). 

Se zvyšující se kvalitou oocytů rostl počet oocytů s výstupkem. Ke kondenzaci 

chromozómů dochází v plné míře (mitotické vřeténko je dostatečně dlouhé pro rozpad), 

aktin je rozrušen a zůstává pouze nad zkondenzovanými chromozómy, mikrotubuly se 

zkracují a posouvají chromozómy k periferii oocytu (morfologie cytoplasmy je 

neporušená).  

Působení demekolcinu nebrání následnému vývoji embrya do blastocysty (Li et 

al., 2006) a případně i narození živého jedince (Yin et al., 2002; Kawakami et al., 2003; 

Miyoshi et al., 2008). Dokonce i v podmínkách naší laboratoře získáváme blastocysty 

po nukleotransferu za použití demekolcinu (obr. 25, Nakagawa, 2009- nepublikovaná 

data). 

V práci jsem se dále zaměřila na distribuci mitochondrií po enukleaci a následné 

fúzi s oocytem bez chemického ošetření. Celkově je málo publikací o mitochondriích a 
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jejich distribuci v oocytech. A proto bylo velice těžké mé výsledky porovnávat s jinými 

autory. Nalezla jsem o několik víc publikací o myších oocytech než o prasečích. Podle 

Sun et al. (2001) jsou mitochondrie lokalizované v místech, kde je nejvyšší spotřeba 

ATP. Jejich pozice se mění při maturaci, fertilizaci a časném embryonálním vývoji. 

Podle něho se mitochondrie pohybují po mikrotubulech, což potvrzují i mé 

experimenty. Pokud srovnám distribuci mitochondrií a mikrotubulů, naleznu společná 

místa o vyšších koncentracích (obr. 19). Přestože se v mém případě jedná o fúzanty. 

Další jejich poznatek byl rozdíl v maturaci in vivo a in vitro. Distribuce mitochondrií je 

přímo spojená s cytoplasmatickým zráním, přičemž při zrání in vitro je nižší. V případě 

oocytů v metafázi II. jsou mitochondrie distribuované zejména periferně, avšak některé 

jsou i v centrální cytoplasmě (maturované in vivo). Na rozdíl od maturace in vitro, kdy 

jsou mitochondrie lokalizovány pouze periferně a v oblasti pólového tělíska (Sun et al., 

2001). 

Provedla jsem fúze kontrolních oocytů, barvených MitroTrackerem- orange (M-

7510) s oocyty enukleovanými. Fúzanty jsem nechala 24 hodin inkubovat. Bovinní i 

prasečí oocyty jsou kondenzovány dalších 24 hodin po ošetření demekolcinem (Kato et 

al., 1998, 2000; Tani et al., 2006). Po 24 hodinové inkubaci fúzantů došlo téměř ke 

kompletní obnově mikrotubulárního aparátu. Porovnám-li obr. 16B,C a obr. 18A. 

V případě obr. 19, jsem použila taxol, který nejspíš již nepůsobil, proto není 

mikrotubulární aparát řádně stabilizován.  

Míra distribuce mitochondrií závisí na typu použitého stádia (Fulka, 2004). Po 1 

hodině od fúze myších oocytů ve stádiu GV (zárodečného váčku) dojde k rovnoměrné 

distribuci mitochondrií. Po stejné fúzi oocytů, avšak ve stádiu metafáze II., vytvořily 

obarvené mitochondrie ostrou hranici s neobarvenými. Nedošlo k žádnému promíchání 

mitochondrií (Fulka, 2004). V mém případě také většinou nedocházelo 

k rovnoměrnému promíchání mitochondrií (obr. 22). Mitochondrie neenukleovaného 

(mitotrakerem barveného) oocytu se nacházely na jedné straně oocytu, zatímco druhého 

oocytu na druhé straně (obr. 22B). Stejné výsledky jako Fulka (2004) s oocyty v GV 

stádiu měli Kobayashi a Sato (2008). Připravili myší fúzanty z oocytů v GV stádiu. 

Fúzovali karyoplast s cytoplastem, přičemž každý byl značen jinou fluorescenční 

barvou na mitochondrie. Po dosažení metafáze II. byly mitochondrie (cytoplastu i 

karyoplastu) nahloučené v oblasti mitotického vřeténka. Nedošlo k žádné degradaci 
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mitochondrií. Zdá se, že heteroplazmie nemá další vliv na in vitro maturaci a 

preimplantační vývoj. 

Pro fúze by mohlo být lepší zvolit oocyty ve stádiu GV, kde ovšem nastává 

problém s následnou maturací (cytoplasmatické zrání, Fleming a Saacke, 1972; Eppig, 

1982). A v nemalé míře má in vitro maturace negativní vliv na kvalitu oocytů (Ueno et 

al., 2005).  

V případě lidské asistované reprodukce byl úspěšně využit přenos cytoplasmy 

donora do oocytu recipienta, tak že došlo k dalšímu vývoji oocytu (Cohen et. al., 1997; 

Barritt et al., 2001). Mitochondrie postupně dispergovaly, avšak i po dlouhé době 

kultivace nedošlo k rovnoměrné distribuci (Van Blerkom et al., 1998). 

Při běžném SCNT dochází k promíchání mitochondrií dárce jádra a cytoplazmy. 

Nedochazi k eliminaci mitochondrií donoru jádra (Zhong et al., 2008). Embrya 

vytvořená pomocí iSCNT (interspecific nuclear transfer) vykazují z hlediska distribuce 

mitochondrií homoplazmii a různé stupně heteroplazmie. Množství mtDNA v 

heteroplazmických embryích je opět variabilní, od náhodné segregace, redukce až po 

nárůst mitochondrií dárce v závislosti na typu použité buňky (Tecirlioglu et al., 2006). 

Avšak po oplození oocytu jsou mitochondrie spermie ihned oocytem ubiquitinovány 

(Sutovsky et al., 2000; Zhong et al., 2008). Pokud se jedná o SCNT u mezidruhového 

přenosu (prasečí oocyt; myší fetální fibloblast) jsou mitochondrie rozděleny jasně na 

dvě populace, později distribujují a jsou destruovány (Zhong et al., 2008). Po SCNT u 

stejného druhu (prasečí oocyt; prasečí fibroblast) se mitochondrie donorové buňky těsně 

agregují okolo vlastního jádra. Po rozdělení blastomery na dvě buňky jsou mitochondrie 

distribuovány rovnoměrně v 82,8 % a v 17,2 % nerovnoměrně (Zhong et al., 2008).   

V případě klonování rekonstruované vajíčko obsahuje heterogenní populaci 

mitochondrií (Steinborn et al., 2000, 2002; Hiendleder et al., 2004;  Takeda et al., 2006; 

Ferreira et al., 2007). Tudíž eliminace po NT je dost variabilní. 

Další pokus měl ukázat na funkci jádra z hlediska distribuce mitochondrií a 

obnovy mikrotubulárního aparátu po aktivaci fúzovaných oocytů. Ke změně distribuce 

nedošlo ani 12 hodin po aktivaci (obr. 24). Mikrotubulární aparát oocytu byl obnoven 

do stejné míry jako u neaktivovaného oocytu (obr. 23). Aktivace nemá vliv na distribuci 

mitochondrií a ani na obnovu mikrotubulů.  

Jádro tedy pravděpodobně nemá vliv na distribuci mitochondrií a nezpůsobuje 

ani degradaci „nemateřských“ mitochondrií. Syntéza mitochondriální DNA však není 
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zcela nezávislá na jádře – její replikaci ovlivňuje přinejmenším jeden jaderně kódovaný 

mitochondriální transkripční faktor (Fulková, 2003). Otázkou je, zda tento transkripční 

faktor umožňuje preferenční zmnožení svých „vlastních“ mitochondrií.  

Studium distribuce mitochondrii má potenciální využití v biomedicíně. 

Mitochondriální poruchy lze potenciálně léčit dárcovstvím zdravých mitochondrií. Což 

lze rešit injektivním přenosem cytoplasmy zdravého oocytu do recipientního oocytu 

(Cohen et. al., 1997). Nebo přenesením jádra do enukleovaného oocytu. V posledním 

případě fúzí cytoplastu s normálním oocytem, avšak dochází k přilíšnému zvětšení 

objemu cytoplasmy. Tudíž problematika distribuce mitochondrií ještě vyžaduje další 

výzkum.  



 

9 Závěr 
 

Optimalizovala jsem metodu chemické enukleace. Jako ideální použité množství 

se jeví 0,4 demekolcinu, 45 min. Demekolcin způsobuje zkracování mikrotubulů 

mitotického vřeténka. Po působení cytochalasinu docházelo k nahloučení F-aktinu do 

oblasti výstupku obsahujícího chromozómy. Aplikace malého množství demekolcinu 

nemělo vliv na vývojovou kompetenci oocytu.  

Distribuce mitochondrií po fúzi enukleovaného a neenukleovaného oocytu je 

nerovnoměrná v 87 % případů, rovnoměrná v 13 % případů. Po fúzi oocytu dochází 

k téměř kompletní obnově cytoskeletu, přesto k rovnoměrné distribuci mitochondrií 

nedochází. Ke zlepšení distribuce mitochondrií nepřispívá ani dodatečná aktivace 

oocytu. K lepší distribuci mitochondrií by mohlo dojít při použití jiného stádia oocytu.  

Oocyt ošetření demekolcinem byl úspěšně použit k produkci SCNT embryí 

schopných vývoje do stádia blastocysty. 

Metoda nachází potenciální uplatnění v biomedicíně při léčbě mitochondriálních 

poruch.  
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