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SOUHRN PRÁCE
Cílem práce bylo charakterizovat transkripční profi l in vivo a in vitro získaných 

embryí během bovinní minoritní a majoritní genomové aktivace a dále identifi kovat 
mRNA transkripty, které jsou nově syntetizované během těchto stádií. V naší první studii 
jsme se zaměřili na studium minoritní aktivace genů ve 4-buněčném stádiu embrya. 
Pomocí metody supresivní subtraktivní hybridizace (SSH) jsme nalezli 31 amplikonů 
homologních s již známými geny. Pro podrobnější studium exprese během celého období 
preimplantačního vývoje jsme vybrali 5 genů: centromere protein, 350/400 kDa (CENPF, 
mitosin), splicing factor arginine/serine-rich 3 (SRFS3), high mobility group nucleosomal 
binding domain 2 (HMGN2) protein a eukaryotické translační iniciační faktory EIF4A2 
a EIF4E. Všechny tyto geny hrají důležitou roli v raném vývoji embrya. Gen SRFS3 je 
prvním genem s významnou funkcí, jehož exprese byla nalezena již v průběhu minoritní 
genomové aktivace, což potvrdila citlivost jeho transkripce k α-amanitinu v tomto stádiu. 
Pro další studium jsme si vybrali gen CENPF (centromeric protein F, mitosin), jehož funkci 
během preimplantačního vývoje bovinního embrya jsme podrobně studovali pomocí 
specifi ckého umlčení injikací double-stranded (dsRNA) do embrya ve stádiu zygoty. 
Zjistili jsme, že mikroinjekce CENPF dsRNA efektivně a specifi cky způsobuje degradaci 
mRNA CENPF. Při imunofl uorescenčním značení pomocí anti-CENPF protilátky byla u 
CENPF dsRNA injikovaných embryí úroveň fl uorescence velmi nízká oproti kontrolám 
a blastomery CENPF dsRNA injikovaných embryí měly často fragmentovaná nebo úplně 
chybějící jádra. Vývojová kompetence zaznamenala významný pokles, pouze 28,1% 
CENPF dsRNA injikovaných 8-buněčných embryí bylo schopno pokračovat ve vývoji do 
stádia 16 buněk. Tyto výsledky ukazují, že deplece CENPF mRNA vede k dramatickému 
poklesu vývojové kompetence bovinních embryí po embryonální genomové aktivaci. 
Při stanovení transkripčního profi lu minoritní a majoritní genomové aktivace (ve stádiu 
4 a 8 buněk) v in vivo získaných a in vitro kultivovaných embryích skotu jsme použily 
specifi cký preimplantační bovinní mikročip (BlueChip). Nejprve jsme pomocí sérií 
SSH připravili cDNA knihovny (4-buněčné stadium – MII oocyty, 4-buněčné stádiu 
– 8-buněčné stadium a 8-buněčné stadium – 4-buněčné stadium) a vybrané cDNA z 
těchto knihoven byly použity v návrhu verze 3 mikročipu BlueChip. Mezi 4-buněčnými 
in vivo a in vitro embryi bylo rozdílně exprimováno 134 genů a mezi 8-buněčnými 
embryi 97 genů. Pomocí metody qRT-PCR byl stanoven expresní profi l během celého 
preimplantačního vývoje u 7 vybraných genů (BUB3, CUL1, FBL, NOLC1, PCAF, GABPA 
a CNOT4). Analýza odhalila významné rozdíly v hladině transkriptů mezi in vitro a in 
vivo získanými embryi v pozdních 8-buněčných stádiích u genů BUB3, NOLC1, PCAF, 
GABPA a CNOT4. Identifi kovali jsme přepnutí genové exprese dvou příbuzných genů 
cullin 1-like, transkripční varianty 1 (UniGene ID BT.36789) na cullin 1, transkripční 
variantu 3 (UniGene ID BT.6490) během majoritní genomové aktivace ve stádiu 8 
buněk. Pomocí imunofl uorescence jsme nalezli nově syntetizovaný protein fi brillarin již 
ve stádiu raných 8 buněk po in vitro kultivaci. Tato detekce je potvrzena pomocí metody 
qRT-PCR na úrovni mRNA. Nalezené geny mohou sloužit jako ukazatel kvality embryí 
ve snaze optimalizovat podmínky kultivace in vitro.



SUMMARY OF THE THESIS
Th e goal of the thesis was to characterize transcriptional profi les of in vivo and in 

vitro derived embryos during bovine minor and major embryonic genome activation 
and to identify mRNA transcripts newly synthesized during these stages. In our fi rst 
work we have concentrated on the study of minor genome activation at the 4-cell stage of 
embryo. Using SSH, we have identifi ed 31 amplicons homologous with already identifi ed 
genes. We have selected 5 of these for detailed study of their expression during the whole 
period of preimplantation development: centromere protein, 350/400 kDa (CENPF, 
mitosin), splicing factor arginine/serine-rich 3 (SRFS3), high mobility group nucleosomal 
binding domain 2 (HMGN2) protein and eukaryotic translation initiation factors EIF4A2 
a EIF4E. All these genes play an important role in the early embryo development. SRFS3 
is the fi rst described gene with an important function in preimplantation development, 
which is expressed already during bovine minor genome activation, and its transcription 
is α-amanitin sensitive during this period. We have selected CENPF gene for a more 
thorough study. By silencing its expression by the injection of CENPF dsRNA into the 
zygote, we have studied its function throughout the whole preimplantation development 
of bovine embryo. Microinjection of CENPF dsRNAS resulted in specifi c and eff ective 
degradation of CENPF mRNA. Immunofl uorescence staining with anti-CENPF antibody 
showed very low fl uorescence levels in CENPF dsRNA injected embryos comparing 
to uninjected controls and blastomeres of CENPF dsRNA injected embryos oft en had 
fragmented or missing nuclei. Th ere was apparent marked decrease in a developmental 
competence, only 28.1% of the CENPF dsRNA injected 8-cell stage embryos reached 
16-cell stage. It can be concluded, that depletion of CENPF mRNA leads to dramatic 
decrease of developmental competence of bovine embryos at the stage of major genome 
activation. We have used bovine preimplantation embryo specifi c cDNA microarray 
(BlueChip) to characterize transcriptional profi le of the in vivo derived and in vitro 
prepared bovine embryos at the stage of minor (4-cell stage) and major (8-cell stage) 
genome activation. First we have prepared SSH cDNA libraries (4-cell stage embryos 
– MII oocytes, 4-cell stage embryos – 8-cell stage embryos and 8-cell stage embryos – 
4-cell stage embryos) and selected cDNAs from these libraries were used in BlueChip 
version 3 array design. We have identifi ed 134 genes as diff erentially expressed between 
bovine 4-cell stage in vivo and in vitro embryos and 97 genes as diff erentially expressed 
between 8-cell stage in vivo and in vitro embryos. Using qRT-PCR, we have characterized 
expression profi le of 7 selected genes (BUB3, CUL1, FBL, NOLC1, PCAF, GABPA and 
CNOT4) throughout preimplantation development. Our analysis revealed signifi cant 
changes in the level of expression of BUB3, NOLC1, PCAF, GABPA and CNOT4 at the 
late 8-cell stage. We have also identifi ed switch in the expression of two related genes, 
from the cullin 1-like, transcript variant 1 (UniGene ID BT.36789) to cullin 1, transcript 
variant 3 (UniGene ID BT.6490) during the time of major genome activation at 8-cell 
stage. Using immunofl uorescence staining, we have found fi brillarin protein already 
at the early 8-cell stage in vitro cultured embryos. Th is fi nding was also confi rmed 
on mRNA level by qRT-PCR. Th e complex of these genes could be used as a tool for 
assessing embryo quality for optimization of IVP embryo culture conditions.



ÚVOD1. 
Během raného embryonálního vývoje se vyskytuje mnoho kritických molekulárních 

událostí, mezi které patří aktivace embryonálního genomu a diferenciace buněk. 
Porozumění těmto událostem je důležité nejen pro základní biologii, ale i pro praktické 
aplikace zahrnující produkci hospodářských zvířat a aplikace v regenerativní medicíně 
(Ko, 2004). Nejdůležitější událostí během raného preimplantačního vývoje je embryonální 
genomová aktivace (EGA), kdy dochází k přechodu z využití transkriptů pocházejících 
z maternálního genomu oocytu na transkripty přepisované z embryonálního genomu. 
Pokud k této události nedojde, embryo není schopno pokračovat v dalším vývoji (Kanka, 
2003). 

Bovinní a humánní preimplantační vývoj je velice podobný z hlediska načasování 
epigenetické reprogramace, aktivace embryonálního genomu a délkou preimplantačního 
vývoje, proto výsledky studií na in vivo bovinních embryích mohou být cenné pro 
hodnocení humánních embryí produkovaných rozdílnými technikami asistované 
reprodukce (ART). Rozvoj nových genomických technik, jako jsou mikročipy, nám 
může poskytnout komplexní pohled na genovou expresi a dynamiku transkriptomu v 
raném embryonálním vývoji. Charakterizace normálních maternálních a embryonálních 
transkriptomů je důležitá pro porozumění embryogenezi a zlepšení technik asistované 
reprodukce (Kues et al., 2008). Odhaduje se, že pro úspěšný preimplantační a raný 
fetální vývoj je důležitá exprese asi 10 000 genů (Niemann a Wrenzycki, 2000), ale např. 
u myši, nejlépe prozkoumaného modelového organismu bylo identifi kováno asi 15 700 
genů exprimovaných v preimplantačním vývoji (Stanton et al., 2003). Identifi kace a 
charakterizace genů, které jsou rozdílně regulované v oocytech a embryích, je podstatná 
k porozumění kritických událostí vyskytujících se během raného vývoje.  Zvířecí modely 
mohou v tomto směru poskytnout důležité informace pro studium účinků kultivace in 
vitro na vývoj savčích embryí, včetně lidských.

HYPOTÉZY A CÍLE PRÁCE2. 
Pomocí supresivní subtraktivní hybridizace (SSH) vytvořit knihovny genů • 

transkribovaných v bovinních embryích  na stádiu 4 a 8 buněk.

Pomocí mikročipové technologie identifi kovat rozdílně exprimované geny • 
během minoritní a majoritní aktivace embryonálního genomu skotu v podmínkách 
in vivo a in vitro kultivace.

Ověřit rozdíly v genové expresi zjištěné metodou SSH a mikročipů pomocí • 
kvantitativní RT-PCR (qRT-PCR) a studovat expresi vybraných genů během celého 
preimplantačního vývoje.



MATERIÁL A METODIKA3. 
Příprava bovinních oocytů a embryí3.1. 

MII oocyty a in vitro příprava embryí
Bovinní embrya byla získána po in vitro maturaci oocytů a jejich následné fertilizaci 

a kultivaci in vitro (Pavlok et al., 1992). Z antrálních folikulů (průměr 4-10 mm) byly 
izolovány oocyty s kumulárními buňkami a kultivovány v modifi kovaném Parkerově 
médiu. MII oocyty byly použity přímo pro další experimenty nebo byly oplozeny in 
vitro a využity k produkci embryí. Po fertilizaci byla embrya kultivována v Menezo B2 
(Sevapharma, Prague, Czech Republic) médiu nebo v kultivačním systému dvou médií 
Bovine Vitro Cleave/Bovine Vitro Blast (BVC, COOK, Eight Mile Plains, Australia).
Všechny in vitro kultivace probíhaly při 39°C v atmosféře složené z 5% CO2 – 7% O2 – 
88% N2. Kultivační misky byly pravidelně kontrolovány a 2-buněčná, 4-buněčná, časná 
8-buněčná, pozdní 8-buněčná, 16-buněčná embrya, moruly, blastocysty a hatchované 
blastocysty byly v předem daných intervalech zamraženy na -80 °C.

In vivo připravená embrya
In vivo embrya byla izolována po superovulaci a umělé inseminaci pre-

synchronizovaných jalovic. Embrya v 2-buněčném, 4-buněčném a pozdním 8-buněčném 
stádiu byla izolována pomocí endoskopického výplachu vejcovodů 1-4 dny po umělé 
inseminaci (VFU Brno).

Izolace RNA3.2. 
Poly(A)+ mRNA byla připravena ze skupiny oocytů a embryí v příslušném stádiu. 

Izolace byla provedena pomocí Dynabeads mRNA DIRECT Micro Kit (Dynal, Oslo, 
Norway). 

Supresivní subtraktivní hybridizace (SSH)3.3. 
Izolovaná mRNA byla přepsána do cDNA a amplifi kována pomocí Super Smart 

cDNA synthesis kitu (BD Biosciences Clontech, Palo Alto, CA) a následně subtrahována 
pomocí PCR Select cDNA Subtraction Kit (BD Biosciences Clontech, Palo Alto, CA). 
Série tří SSH byla uspořádána takto: 4-buněčné stádium (tester) - MII oocyty (driver), in 
vitro produkované (IVP) 4-buněčné stádium – IVP 8-buněčné stádium a IVP 8-buněčné 
stádium – IVP 4-buněčné stádium. Tester i driver byly štěpeny enzymem RsaI. Tester byl 
rozdělen na dvě části a každá část byla ligována s jiným adaptorem (adaptor 1 nebo adaptor 
2R). Tester a driver byly spolu hybridizovány ve dvou po sobě jdoucích hybridizacích. 
První hybridizace byla provedena odděleně pro obě poloviny testeru ligované s různými 
adaptory a v nadbytku driveru. cDNA byla denaturována, následoval annealing a 
vytvoření hybridů mezi testerem a driverem. Při druhé hybridizaci byly produkty obou 
primárních hybridizací smíchány dohromady. V této fázi dochází k hybridizaci sekvencí, 
které nebyly přítomné v driver cDNA. Následovala exponenciální amplifi kace cDNA 
molekul testeru v PCR reakci navržené tak, aby amplifi kovala pouze sekvence, které 
obsahují oba adaptory. Produkty byly analyzovány na 2% agarózovém gelu s ethidium 
bromidem. Po amplifi kaci byly produkty klonovány do PCR 2.1 plazmidu a transfekovány 
do chemicky kompetentních TOP 10 Escherichia coli, izolovány, osekvenovány pomocí 
Big Dye Terminator kit V.3.1 (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) na ABI Prism 
310 (Applied Biosystems). Výsledky sekvenací byly porovnány v BLAST programu 
s NCBI (National Center for Biotechnology Information) GenBank databází.



Mikročipy3.4. 
Poly(A)+ mRNA byla dvoukrokově amplifi kována pomocí Allyl MessageAmp™II 

aRNA Amplifi cation kitu (Ambion, Austin, USA) za vzniku aRNA. 5 μg aRNA bylo 
značeno pomocí Alexa Fluor 555 a Alexa Fluor 647 (Invitrogen, Carlsbad, USA). 2 μg 
každé značené próby (Alexa Fluor 555 a 647) byly smíchány dohromady a denaturovány 
na 90°C po dobu 5 min. Denaturované próby byly smíchány se SlideHyb™ Glass 
Array Hybridization Buff er #1 (Ambion, Austin, USA) zahřátého na 68°C, poté byly 
hybridizovány na specifi cký preimplantační cDNA mikročip (BlueChip) po dobu 18 
hodin při 50°C. Po hybridizaci byla skla omyta v roztocích 2x SSC-0.5% SDS 15 min při 
55°C, 2x 0.5x SSC-0.5 % SDS 15 min při 55°C a centrifugována pro osušení 5 min na 
1200g. Skla byla skenována použitím GeneTAC UC4 mikročipového scanneru (Genomic 
Solutions, Ann Arbor, MI) a následná analýza obrazu byla provedena TIGR Spotfi nder 
soft ware 3.1.1 (TM4 soft ware). Lowess a scale normalizace byla provedena v TIGR 
Midas 2.19 (TM4 soft ware). Data byla tříděna v Excel (Microsoft , Redmond, WA),  a 
dále byla analyzována pouze data, které měla přítomný signál ve všech replikách, pomocí 
signifi cant analysis for microarray (SAM) soft ware (verze 3.02, Stanford University; 
http://www-stat.stanford.edu/~tibs/SAM/).

Kvantitativní RT-PCR3.5. 
Na vybrané geny byly navrženy primery pomocí programu Beacon Designer7. Pro 

amplifi kaci byl použit One-step RT-PCR kit (Qiagen, Hilden, Germany) s real-time 
detekcí za použití fl uorescenční barvy SybrGreenI na přístroji RotorGene 3000 (Corbett 
Research, Mortlake, Australia). Reakce byly připraveny v duplikacích a byly třikrát 
opakovány. Produkt byl následně ověřen gelovou elektroforézou na 1,5 % agarózovém 
gelu. Byla provedena relativní kvantifi kace v rozdílných vzorcích pomocí komparativní 
analýzy, která byla provedena přímo v soft ware Corbet Reasearch (Corbett Research). 
Výsledky jednotlivých genů byly normalizovány k relativní koncentraci externího 
standardu (luciferase). Luciferase mRNA (Promega, Madison, WI) byla přidána jako 
externí standard před izolací poly(A)+ mRNA, v množství 1pg /oocyt nebo embryo. 
Následná statistická analýza byla provedena za použití t-testu (Kyplot v2.0 beta15, 
KyensLab Incorporated, Tokyo, Japan) nebo (SigmaStat 3.0, Jandel Scientifi c, San Rafael, 
CA,USA).



VÝSLEDKY A DISKUSE4. 
Genová exprese během minoritní genomové aktivace v preimplantačním 4.1. 

vývoji skotu
Hlavním cílem této studie bylo identifi kovat mRNA transkripty nově syntetizované 

během bovinní minoritní genomové aktivace. Pomocí metody supresivní subtraktivní 
hybridizace (SSH) byla porovnána embrya ve stádiu 4 buněk (tester) vůči oocytům 
v MII fázi (driver). Produkty SSH byly klonovány do vektoru pCR2.1, transfekovány 
do kompetentních bakterií E. coli a z vyselektovaných klonů byly následně izolovány 
inzerty a na základě jejich délky (delší než 400bp) vybrány pro sekvenování. Celkem bylo 
osekvenováno 60 amplikonů. DNA sekvence byly porovnány s GenBank databází v BLAST 
vyhledávači. Několik sekvencí bylo navzájem homologních a tak konečné množství 
unikátních osekvenovaných amplikonů bylo 31. Pomocí metody kvantitativní RT-PCR 
(qRT-PCR) jsme studovali expresi 5 vybraných genů po celé období preimplantačního 
vývoje: centromere protein, 350/400 kDa (CENPF, mitosin), splicing factor arginine/serine-
rich 3 (SRFS3), high mobility group nucleosomal binding domain 2 (HMGN2) protein a 
eukaryotické translační iniciační faktory EIF4A2 a EIF4E. 

CENPF má významnou roli v buněčném dělení, chromozomové kondenzaci, 
regulaci transkripce a průběhu buněčného cyklu (Holt et al., 2005; Zhou et al., 2005). 
Jeho transkript byl zvýšený od 2-buněčného  do 4-buněčného stadia a později se zvyšoval 
v pozdním 8-buněčném stádiu. V pozdním 8-buněčném stádiu byla transkripce CENPF 
senzitivní k α-amanitinu, inhibitoru RNA polymerázy II, což potvrzuje jeho de novo 
transkripci v tomto stádiu. Exprese během období majoritní genomové aktivace souhlasí 
s důležitou rolí CENPF v mitotickém buněčném cyklu.

SRFS3 (SRp20) patří do proteinové rodiny SR faktorů, které se účastní sestřihu 
mRNA. Samotný SRFS3 se také podílí na exportu mRNA z jádra do cytoplazmy (Huang 
a Steitz, 2001) a regulaci alternativní polyadenylace (Lou et al., 1998). Mutantní myší 
embrya, která měla inaktivovaný gen SRFS3 špatně formují blastocystu a většinou 
končí svůj vývoj ve stádiu moruly (Jumaa et al., 1999). Exprese transkriptu SRFS3 se 
zvyšovala od 2-buněčného stadia do 4-buněčném stadia, pak klesala a k dalšímu zvýšení 
docházelo v pozdním 8-buněčném stádiu. Transkripce SRFS3 byla α-amanitin senzitivní 
jak v 4-buněčném tak v 8-buněčném stádiu. Celkově můžeme shrnout, že exprese SRFS3 
vzrůstala během raného vývoje bovinního embrya na úrovních minoritní i majoritní 
genomové aktivace. 

HMGN2 patří do skupiny proteinů s vysokou mobilitou, které hrají významnou 
roli při regulaci mnoha jaderných funkcí (Bustin, 2001; Agresti a Bianchi, 2003). 
Transkript HMGN2 byl zvýšený ve 2-buněčném stádiu a ve stádiu moruly, ve které 
byla jeho transkripce senzitivní k α-amanitinu. Předpokládáme, že syntéza mRNA pro 
HMGN2 v tomto období je následována překladem do proteinu, nutného pro modifi kaci 
chromatinové struktury, která se tak stává transkripčně přístupnou. 

Proteiny EIF4A2 a EIF4E jsou součástí translačního iniciačního komplexu EIF4F 
spolu s EIF4G1 (Raught a Gingras, 1999). Během raného vývoje ukazují stejný vzorec 
exprese, charakterizovaný nárůstem v období majoritní genomové aktivace.

Pro pět genů nalezených pomocí SSH byla prostudována jejich exprese během 
celého období preimplantačního vývoje u skotu. Všechny zkoumané geny hrají důležitou 



roli v raném vývoji embrya. U genu SRFS3 jsme prokázali expresi během minoritní 
genomové aktivace, což potvrdila i citlivost jeho transkripce k α-amanitinu v tomto 
stádiu. Jako jediný gen z pěti studovaných genů tak potvrdil očekávané výsledky z SSH 
knihovny a byl zároveň prvním genem s významnou funkcí, jehož exprese byla nalezena 
již v průběhu minoritní genomové aktivace. I jiné studie využívající SSH pro studium 
preimplantačního vývoje ukazují značnou falešnou pozitivitu této metody a proto je 
nutné provádět další ověření metodou qRT-PCR nebo používat SSH jen jako předstupeň 
pro selekci zajímavých transkriptů například pro přípravu mikročipů. 

Roli genu CENPF jsme v následující studii podrobně studovali pomocí specifi ckého 
umlčení dsRNA. Důvodem výběru tohoto genu byl jednak jeho význam pro buněčné 
dělení, jednak dostupnost příslušné protilátky.

Umlčení 4.2. CENPF v preimplantačním bovinním embryu způsobuje 
zastavení vývoje ve stádiu 8 buněk

V naší předešlé studii jsme pomocí metody SSH identifi kovali několik genů 
exprimovaných během časného preimplantačního vývoje bovinních embryí. Jedním 
z těchto genů byl CENPF (centromeric protein F, mitosin). CENPF hraje důležitou roli v 
dělení somatických buněk a jeho exprese a lokalizace je regulována v závislosti na stádiu 
buněčného cyklu. Deplece CENPF způsobuje v somatických buňkách poruchy správného 
seřazení chromozomů během mitózy a destabilizuje interakci kinetochor s mikrotubuly 
s následnou aneuploidií nebo zastavením buněčného dělení v metafázi (Bomont et al., 
2005; Holt et al., 2005; Yang et al., 2005). Buněčný cyklus během preimplantačního 
vývoje savčích oocytů je značně odlišný od cyklu somatických buněk (zkrácená G1 
fáze, naopak delší M fáze) a funkce genu CENPF během tohoto období zatím nebyla 
studována. Vzhledem k jeho expresi v období majoritní genomové aktivace (8-buněčné 
stádium), zaměřili jsme se v naší studii na osud bovinního embrya po umlčení CENPF 
pomocí injikace double-strand RNA (dsRNA) do embrya ve stádiu zygoty. 

Mikroinjekce CENPF dsRNA efektivně a specifi cky způsobuje degradaci mRNA 
CENPF. V pozdním 8-buněčném stádiu byla mRNA redukována o 96% v porovnání 
s neinjikovanými kontrolami a o 94,9% ve srovnání s kontrolami injikovanými green 
fl uorescent proteinem (GFP) dsRNA. V pozdním 16-buněčném stádiu byla mRNA 
redukována o 97,8% v porovnání s neinjikovanými kontrolami a o 98,5% ve srovnání s 
GFP dsRNA injikovanými kontrolami. Nebyl nalezený žádný rozdíl v množství CENPF 
mRNA mezi neinjikovanými kontrolami a GFP dsRNA injikovanými kontrolami. 

Pro zjištění účinku deplece CENPF mRNA na vývojovou kompetenci embrya 
byla monitorována embrya zastavená v jednotlivých vývojových stádiích. V období 
od 2-buněčného stádia až do EGA (8-buněčné stádium) nebylo pozorováno žádné 
snížení vývojové kompetence. Signifi kantně nižší množství CENPF dsRNA injikovaných 
8-buněčných embryí bylo schopno vývoje do 16 buněk nebo dále v porovnání s kontrolními 
skupinami, které měly i lepší morfologickou kvalitu. Nejčetnější defekt CENPF dsRNA 
injikovaných embryí byla nestejná velikost blastomer a částečná segregace cytoplazmy. 
Imunofl uorescence odhalila u CENPF dsRNA injikovaných embryí fragmentovaná nebo 
úplně chybějící jádra v části buněk. To naznačuje, že v části blastomer je zastaven postup 
buněčným cyklem, zatímco některé blastomery jsou schopné tento blok překonat a dále 
se vyvíjet. 



K zjištění, zda je CENPF protein cyklicky degradován a resyntetizován v pre-EGA 
embryích, jsme použili inhibitor cycloheximid (CHX) k blokování proteinové syntézy 
během kultivace od pozdního 4-buněčného stádia do 8-buněčného stádia a od pozdního 
8-buněčného stádia do 16-buněčného stádia. Následně byla embrya zkoumána pomocí 
imunofl uorescence pro přítomnost CENPF. V kultivaci s CHX od pozdního 4-buněčného 
stádia do 8-buněčného stádia nebyl pozorován žádný signifi kantní rozdíl v intenzitě 
fl uorescence, což naznačuje, že CENPF není degradována před EGA. Oproti tomu 
výsledky kultivace s CHX od pozdního 8-buněčného stádia do 16-buněčného stádia 
vykazovaly výrazně sníženou intenzitu fl uorescence při barvení anti-CENPF protilátkou 
a signál nebyl detekován ve všech jádrech. Přesto kompletní degradace CENPF nebyla 
pozorována. S výsledky, získanými pomocí kultivace v CHX, souhlasí naše předešlá 
studie (Kanka et al., 2009), kde jsme prokázali aktivaci transkripce CENPF v pozdním 
8-buněčném stádiu. Zastavení embryí s vyčerpanou zásobou CENPF mRNA právě 
v 8-buněčném stádiu naznačuje, že do této doby embryo užívá maternální protein.

Naše výsledky potvrzují nezbytnost exprese CENPF pro správný průběh 
preimplantačního vývoje v období po majoritní genomové aktivaci.

Transkriptomická analýza4.3.  in vivo a in vitro produkovaných bovinních 
embryí odhalila vývojovou změnu v expresi cullinu 1 během embryonální 
genomové aktivace

V této publikaci jsme se zaměřili na srovnání transkriptomu in vivo získaných a in 
vitro produkovaných bovinních embryí v dvou kritických obdobích preimplantačního 
vývoje, tedy ve stádiu 4 buněk (minoritní genomová aktivace) a 8 buněk (majoritní 
genomová aktivace). Cílem tohoto srovnání bylo nalézt geny, jejichž exprese se mění 
během preimplantačního vývoje skotu v závislosti na prostředí a které tak mohou 
souviset s kvalitou embrya. 

Studie se skládala z několika zásadních úkolů. Prvním z nich byla příprava cDNA 
knihoven obohacených o embryonální transkripty. Pomocí série subtraktivních 
hybridizací (SSH) v následujícím uspořádání: 4-buněčné stádium – oocyty v MII fázi 
(Kanka et al., 2009), 8-buněčné stádium – 4-buněčné stádium a 4-buněčné stádium 
– 8-buněčné stádium byly připraveny cDNA knihovny. Tyto cDNA knihovny byly 
odeslány na Université Laval, Québec, kde se staly součástí specifi ckého bovinního 
preimplantačního mikročipu (BlueChip) (Sirard et al., 2005). Pomocí tohoto mikročipu 
jsme pak v naší laboratoři charakterizovali změny v profi lu genové exprese způsobené 
in vitro kultivací a to tak, že v prvním experimentu byla pomocí dvoukanálové 
mikročipové analýzy přímo srovnána 4-buněčná in vivo získaná a in vitro produkovaná 
embrya a v druhém experimentu přímo srovnána 8-buněčná in vivo získaná a in vitro 
produkovaná embrya. Kompletní data z mikročipové analýzy jsou přístupná v databázi 
Gene Expression Omnibus (GEO) pod přístupovým číslem GSE24714. Analýza rozdílů 
genové exprese pomocí  SAM (signifi kance analysis of microarrays) soft waru (Tusher et al., 
2001) odhalila změnu ve 134 transkriptech mezi in vitro embryi kultivovanými v COOK 
BVC/BVB médiu a in vivo embryi ve 4-buněčném stádiu a 97 rozdílně exprimovaných 
transkriptů mezi 8-buněčnými in vitro kultivovanými a in vivo získanými embryi. 

Následně jsme k identifi kovaným rozdílně exprimovaným transkriptům nalezli 
jejich lidské ortology (tam kde to bylo možné) a příslušná SwisProt přístupová čísla 
jsme použili pro vyhledání možných interagujících proteinů v databázi Interlogous 



Interaction Database (ID2). Model protein-proteinové interakční sítě byl na základě 
této databáze zobrazen pomocí soft waru NAViGaTOR (Brown a Jurisica, 2005). V takto 
modelované interakční síti byly identifi kovány čtyři navzájem vysoce propojené skupiny 
proteinů (kliky). Ze tří z těchto skupin bylo vybráno po jednom genu pro další studium 
jejich exprese během preimplantačního vývoje pomocí qRT-PCR (FBL, CNOT4, CUL1). 
Další čtyři geny byly pro podrobnou studii vybrány ze skupiny rozdílně regulovaných 
transkriptů na základě jejich možné důležitosti pro preimplantační vývoj (BUB3, NOLC1, 
PCAF, GABPA).

Transkript genu cullin 1-like (CUL1) byl identifi kován jako více zastoupený v in vitro 
produkovaných embryích jak ve stádiu 4 tak 8 buněk. U mnohobuněčných živočichů bylo 
popsáno pět hlavních skupin cullinů (CUL1-CUL5). Cullin 1 tvoří ubikvitin-ligázový 
komplex SCF, který se skládá ze tří stálých komponent, Skp1, CUL1 a Rbx1 a variabilní 
komponenty, F-box proteinu, který reguluje substrátovou specifi tu. SCF komplex zajišťuje 
ubikvitinaci proteinů důležitých pro průchod buněčným cyklem, zejména během G1/S 
přechodu a je také důležitý pro regulaci duplikace centrosomu (Freed et al., 1999). Při 
qRT-PCR s primery navrženými k identifi kaci bovinního CUL1 jsme identifi kovali dva 
produkty stejné délky, ale s různou teplotou meltingu. První produkt byl detekován od 
stádia MII oocytů až po časné 8-buněčné stádium, zatímco druhý produkt byl nalezen 
v embryích od pozdního 8-buněčného stádia až do blastocysty. Sekvenování obou 
produktů potvrdilo, že náleží dvěma různým genům z cullinové rodiny, (UniGene IDs 
Bt.36789, respektive Bt.6490), které leží v různých úsecích chromozómu 4. Transkript 
přepisovaný v MII oocytech až časných 8-buněčných embryích byl identifi kován jako 
cullin 1-like transcript variant 1 (GeneBank ID XM_589507), transkript přítomný od 
8-buněčného stádia do blastocysty byl identifi kován jako cullin 1, transcript variant 3 
mRNA (GeneBank ID XM_876699). Detekce CUL1 proteinu pomocí imunofl uorescence 
neprokázala změny v jeho množství v průběhu sledovaného období (MII oocyt-morula). 
Tyto výsledky naznačují, že cullin 1-like představuje maternální transkript, který je 
postupně degradován po fertilizaci a nahrazen transkriptem cullin 1 v období  aktivace 
embryonálního genomu. Význam této změny v expresi zatím není známý.

Fibrillarin (FBL) byl identifi kován jako více zastoupený v in vitro produkovaných 
4 buněčných embryích. Fibrillarin je lokalizován ve fi brilárních centrech a denzní 
fi brilární komponentě jadérka a podílí se na zpracování primárních rRNA transkriptů. 
Bylo prokázáno, že de novo syntéza fi brillarinu je nutná pro znovuzformování funkčních 
jadérek během období majoritní genomové aktivace u skotu (Svarcova et al., 2007). Nově 
jsme detekovali protein fi brillarin pomocí imunofl uorescence v raných 8-buněčných 
embryích. Tato detekce koreluje se vzrůstajícím transkriptem. 

Analýza pomocí metody qRT-PCR odhalila významné rozdíly v hladině transkriptů 
mezi in vitro a in vivo získanými embryi v pozdních 8-buněčných stádiích u genů BUB3, 
NOLC1, PCAF, GABPA a CNOT4.

Celkově naše studie pomocí mikročipové analýzy, qRT-PCR a imunofl uorescence 
identifi kovala změny v expresi několika genů v časném preimplantačním vývoji skotu. 
Zejména změna z maternální exprese genu cullin 1-like na embryonální expresi genu 
cullin 1 zatím nebyla nikým popsána a plánujeme ji dále studovat.

Soubor nalezených genů představuje pracovní nástroj, umožňující pokládat otázky, 
související s normálním vývojem embryí v podmínkách in vivo. Tento soubor genů 



může také sloužit jako ukazatel kvality embryí v budoucí snaze optimalizovat podmínky 
kultivace in vitro. 



ZÁVĚRY5. 
Metoda SSH byla použita k vytvoření cDNA knihovny obohacené o transkripty • 

syntetizované ve stádiu minoritní genomové aktivace. Embrya ve 4-buněčném stádiu 
byla použita jako tester oproti oocytům v MII fázi. Celkem bylo osekvenováno 60 
amplikonů, z toho unikátních sekvencí bylo 31. Z těchto sekvencí jsme vybrali 5 
genů: centromere protein, 350/400 kDa (CENPF, mitosin), splicing factor arginine/
serine-rich 3 (SRFS3), high mobility group nucleosomal binding domain 2 (HMGN2) 
protein a eukaryotické translační iniciační faktory EIF4A2 a EIF4E pro následné 
ověření pomocí metody kvantitativní RT-PCR. Všechny zkoumané geny hrají 
důležitou roli v raném vývoji embrya. 

cDNA knihovna (4-buněčné stádium – MII oocty) byla použita jako součást • 
specifi ckého preimplantačního mikročipu (BlueChip), který byl připraven ze stádii 
bovinního preimplantačního vývoje v laboratoři Centre de Recherche en Biologie 
de la Reproduction, Département des Sciences Animales, Université Laval, Sainte-
Foy, Québec, Canada.

Pomocí metody SSH jsme připravili 2 cDNA knihovny. Jako tester bylo • 
použito 4-buněčné stádium a jako driver 8-buněčné stádium a naopak (4-buněčné 
stádium – 8-buněčné stádium). Tyto dvě knihovny jsou také součástí expresního 
cDNA mikročipu (BlueChip).

U genu • SRFS3 bylo prokázáno, že je exprimován během minoritní genomové 
aktivace, což potvrdila i citlivost jeho transkripce k α-amanitinu v tomto stádiu.

Mikroinjekce • CENPF dsRNA efektivně a specifi cky způsobuje degradaci 
mRNA CENPF. 

Deplece • CENPF mRNA měla významný vliv na vývojovou kompetenci 
embrya. Signifi kantně nižší množství CENPF dsRNA injikovaných 8-buněčných 
embryí bylo schopno vývoje do stádia 16 buněk nebo dále. 

V kultivaci s CHX pro blokování proteinové sytézy od pozdního 4-buněčného • 
stádia do 8-buněčného stádia nebyl pozorován žádný signifi kantní rozdíl v intenzitě 
fl uorescence, což naznačuje, že CENPF není degradován před EGA. Oproti tomu 
výsledky kultivace s CHX od pozdního 8-buněčného stádia do 16-buněčného 
stádia vykazovaly výrazně sníženou intenzitu fl uorescence při barvení anti-CENPF 
protilátkou a signál nebyl detekován ve všech jádrech, přestože kompletní degradace 
CENPF nebyla pozorována.

Pro stanovení expresního rozdílu mezi bovinními 4-buněčnými embryi • 
in vitro a in vivo a 8-buněčnými embryi in vitro a in vivo jsme použili specifi cký 
bovinní preimplantační cDNA mikročip (BlueChip). Mezi 4-buněčnými embryi 
bylo rozdílně exprimováno 134 genů a mezi 8-buněčnými embryi 97 genů. Analýza 
pomocí metody qRT-PCR odhalila významné rozdíly v hladině transkriptů mezi 



in vitro a in vivo získanými embryi v pozdních 8-buněčných stádiích u genů BUB3, 
NOLC1, PCAF, GABPA a CNOT4.

Pomocí imunofl uorescence jsme nalezli nově syntetizovaný protein fi brillarin • 
již ve stádiu raných 8 buněk po in vitro kultivaci. Tato detekce je potvrzena pomocí 
metody qRT-PCR na úrovni mRNA. 

U jednoho z genů, identifi kovaného jako rozdílně exprimovaný pomocí • 
mikročipové analýzy sondou proti cullinu 1-like, jsme metodou real-time RT-PCR a 
následnou sekvenací zjistili, že dochází k přepínaní exprese dvou příbuzných genů 
během preimplantačního vývoje. Zatímco v MII oocytech až raných 8-buněčných 
embryích je přítomen transkript pro cullin 1-like, transkripční variantu 1, v čase 
majoritní embryonální aktivace (ve stádiu 8 buněk) dochází k přepnutí na expresi 
transkriptu cullin 1, transkripční variaty 3 (od stádia pozdních 8 buněk do hatched 
blastocysty). U in vivo embryí k přechodu dochází ve stádiu mezi 8 – 16 buňkami.

Soubor nalezených genů představuje pracovní nástroj, umožňující pokládat otázky, 
související s normálním vývojem embryí v podmínkách in vivo a může sloužit jako 
ukazatel kvality embryí v budoucí snaze optimalizovat podmínky kultivace in 
vitro.
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