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1. Česká část 

1.1. Abstrakt 

Detailní pochopení vývoje nového jedince zavisí na objasnění časo-prostorových 

mechanismů, které určují tělní plán. Z tohoto důvodu klíčovou otázkou časného embryonálního 

vývoje obratlovců stále zůstává, kdy a jak dochází k determinaci a diferenciaci jednotlivých 

buněk, což posléze vede ke specifikaci tělní osové polarity a založení základů všech orgánů 

a tkání. Odpověď na tuto otázku přinese nové možnosti využití nejen pro primární výzkum, ale 

i pro obor aplikované medicíny.  

Hlavní cíl předkládané disertační práce spočíval ve stanovení časo-prostorových 

molekulárních gradientů buněčných determinantů v průběhu časného embryonálního vývoje. 

Jako modelový organismus byla zvolena africká drápkatá žába, druh Xenopus laevis, která 

disponuje dostatečně velkými oocyty a vnější embryogenezí. Vzhledem k pozdní aktivaci 

embryonálního genomu se předpokládá, že stěžejní mechanismus počáteční determinace buněk 

závisí na nerovnoměrné lokalizaci maternálních faktorů uvnitř oocytu a jejich asymetrické 

distribuci do dceřiných blastomer v průběhu rýhování. Pomocí metody qPCR tomografie byly 

identifikovány dva hlavní lokalizační gradienty s preferencí buď v animální, nebo vegetativní 

hemisféře zralého oocytu. Tyto gradienty se shodovaly jak pro maternální mRNA, 

tak i pro miRNA molekuly. U maternální mRNA navíc došlo k rozlišení dvou vegetativních 

podskupin s odlišným profilem gradientu. Determinanty zárodečné plazmy vykazovaly strmý 

gradient ve vegetativním pólu, zatímco ostatní vegetativní transkripty měly pozvolný gradient. 

Potvrzena byla i asymetrická distribuce maternální mRNA z oocytu do jednotlivých blastomer 

od vývojového stádia 8 buněk po 32 buněčné embryo, kde animální blastomery vykazovaly jiné 

zastoupení transkriptů než vegetativní blastomery. V jednotlivých blastomerách nebyl nalezen 

gradient mRNA, který by odpovídal specifikaci dorzo-ventrální a pravo-levé tělní osy během 

časného rýhování embrya.  

Souhrnné výsledky předkládané práce představují první krok k sestavení časo-

prostorové mapy klíčových biomolekul, které se podílejí na určení tělní osové polarity a tělního 

plánu během časného embryonálního vývoje obratlovců. 
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1.2. Úvod 

Nerovnoměrná distribuce buněčných determinantů představuje základní biologickou 

strategii, jak produkovat rozdílné buňky během buněčného dělení. Toto asymetrické dělení 

je pozorováno u mnoha biologických procesů, které zahrnují například diferenciaci a obnovu 

kmenových buněk (Blanpain et al., 2004; Knoblich, 2008), nádorové bujení (Knoblich, 2010; 

Shahriyari and Komarova, 2013) či vývoj embrya (Schatten and Sun, 2010; Pereira and 

Yamashita, 2011). Z pohledu časného embryonálního vývoje představuje vznik buněčné 

polarity, jejímž výsledkem dochází k asymetrickému dělení buněk, zásadní mechanismus 

určení tělní osové polarity a celého tělního plánu.  

Asymetrická lokalizace maternálních determinantů v konkrétních podoblastech uvnitř 

oocytu představuje vysoce konzervovanou strategii, která umožňuje nerovnoměrné rozdělení 

těchto maternálních biomolekul do dceřiných buněk během časného rýhování embrya. 

Maternálně uložená informace přetrvává u naprosté většiny obratlovců ve vyvíjejícím se 

embryu až do chvíle aktivace embryonálního genomu. U žab rodu Xenopus dochází ke spuštění 

embryonální transkripce až ve stádiu střední blastuly (MBT stage, mid-blastula transition), 

tj. v průběhu 12. buněčného dělení po oplození, kdy embryo obsahuje již tisíce buněk (Newport 

and Kirschner, 1982; Etkin and Balcells, 1985). Vhledem k této pozdní aktivaci embryonálního 

genomu a dále také díky dostatečné velikosti oocytů a embryí (zhruba 1,3 mm) jsou žáby 

Xenopus laevis ideálním modelem pro studium lokalizace a distribuce maternálních 

determinantů uvnitř oocytu a v jednotlivých blastomerách rýhujících se embryí (Hirsch et al., 

2002). Obecně se předpokládá, že mezi klíčové determinanty buněčného osudu patří hlavně 

molekuly mRNA a proteiny (Houston, 2013). Bylo ukázáno, že již třínásobný rozdíl 

v koncentraci buněčného determinantu může vést ke kompletně odlišnému buněčnému osudu 

(Smith and Gurdon, 2004). Zralý oocyt X. laevis obsahuje značné množství proteinů a velké 

množství RNA, které se v rámci jedné buňky pohybuje okolo 4 µg. Toto množství umožňuje 

studovat maternální biomolekuly, jak na úrovni jedné buňky (Smits et al., 2014; Sun et al., 

2014), tak v případě RNA dokonce i na úrovni vnitrobuněčné (Sindelka et al., 2008). Orientace 

zralého oocytu podél animálně-vegetativní osy je umožněna rozdílnou pigmentací hemisfér. 

Nahromadění pigmentových granul v animální hemisféře způsobuje její tmavé zbarvení, 

zatímco světlé zbarvení vegetativní hemisféry vzniká v důsledku přítomnosti žloutku v této 

oblasti (Danilchik and Gerhart, 1987). Animálně-vegetativní osa se formuje ještě v průběhu 

oogeneze a odpovídá anterio-posteriorní ose (také označována jako hlavo-ocasní tělní osa) 

(Deshler et al., 1997; King et al., 2005). Vytvoření základů dalších tělních os lze pozorovat již 
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v průběhu časného rýhování embrya. Rýhováním vznikají kompletně oddělené blastomery, 

které nejsou propojené cytoplazmatickými můstky, a proto se maternální determinanty 

nemohou volně přesouvat mezi vzniklými dceřinými buňkami. První rýha určuje budoucí 

pravo-levou tělní osu embrya, kdežto druhá rýha rozděluje embryo na ventrální a dorzální část. 

Nicméně objasnění časo-prostorového určení osové polarity a obecně tělního plánu závisí 

na detailním popsání molekulárních mechanismů, které vedou k determinaci a diferenciaci 

buněk v časném embryonálním vývoji. 

 

1.3. Cíle disertační práce 

Cílem disertační práce bylo studium časo-prostorové lokalizace klíčových maternálních 

biomolekul, které zajišťují determinaci a diferenciaci jednotlivých blastomer v průběhu 

časného embryonálního vývoje. Modelovým organismem byla zvolena africká drápkatá žába, 

druh Xenopus laevis.  

 

Stanovené cíle: 

1. Stanovit lokalizační profily maternálních mRNA podél animálně-vegetativní osy 

zralého oocytu Xenopus laevis pomocí vysokorozlišovací qPCR tomografie. 

 

2. Určit distribuci maternálních mRNA do jednotlivých blastomer v průběhu časného 

rýhování se zaměřením na specifikaci animálně-vegetativní, dorzo-ventrální a pravo-

levé tělní osy. 

 

3. Popsat lokalizační profily regulačních molekul miRNA podél animálně-vegetativní osy 

zralého oocytu Xenopus laevis. 

 

4. Ověřit vliv teplotní degradace a enzymatické degradace post mortem na kvalitu vzorků 

RNA. 

 

5. Vyhodnotit základní faktory, které ovlivňují efektivitu pre-amplifikační reakce, jenž 

je nezbytná pro kvantifikaci genové exprese prostřednictvím vysokokapacitního qPCR 

BioMarkTM systému (Fluidigm). 
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1.4. Metody 

RT-qPCR tomografie 

V předkládané dizertační práci byla pro určení lokalizačních profilů maternálních mRNA 

(messenger ribonucleic acid) a miRNA (micro ribonucleic acid; microRNA) uvnitř zralého 

oocytu X. laevis použita metoda RT-qPCR (reverse transcriptase quantitative polymerase chain 

reaction) tomografie. Tato metoda umožňující měření prostorové lokalizace transkriptů podél 

osy zájmu uvnitř biologického vzorku byla zcela poprvé aplikována v Laboratoři genové 

exprese Biotechnologického ústavu Akademie Věd ČR (Sindelka et al., 2008). V prvním kroku 

pracovního postupu jsou oocyty umístěny do kapky média OCT (optimum cutting temperature) 

a poté jsou pomocí kryomikrotomu připraveny řezy podél osy zájmu. Z každého vzorku 

je izolována celková RNA, která je pomocí reverzní transkripce přepsána do cDNA. 

Kvantifikace cílových molekul probíhá qPCR metodou. 

RT-miQPCR  

Kvantifikace miRNA byla stanovena pomocí unikátní metody zvané RT-miQPCR 

(reverse transcriptase miRNA quantitative polymerase chain reaction) ve spolupráci s Dr. 

Vladimírem Benešem a Dr. Mirco Castoldi (EMBL Genomics Core Facility, Heidelberg, 

Německo) (Benes et al., 2015). Tato metoda využívá univerzální adaptor neboli miLINKER, 

který prodlouží 3´ konec jednovláknové RNA. Toto prodloužení umožní přepis miRNA 

do cDNA a posléze i její kvantifikaci standardní metodou qPCR. 

Vysokokapacitní qPCR 

Vysokokapacitní qPCR systém BioMarkTM (Fluidigm) umožňuje kvantifikovat 48 

vzorků dohromady s 48 geny a dokonce i 96 vzorků proti 96 genům. V součtu dochází 

ke kvantifikaci 2304 nebo 9216 reakcí v rámci jediného čipu. Objem každé raekce činí pouhých 

6,7 nl a předpoklad uspěšné kvantifikace vyžaduje vysoce koncentrovaný templát. Z tohoto 

důvodu byl do protokolu kvantifikace přidán pre-amplifikační krok, který exponenciálně 

navyšuje množství templátových molekul. 

Statistická ananlýza dat 

Statistická analýza dat byla prováděna prostřednictvím softwaru GenEx (MultiD).  
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1.5. Výsledky a diskuze 

Na základě rozhodnutí „Xenopus Gene Nomenclature Committee“ došlo v roce 2013 

ke změně názvosloví genů u žab rodu Xenopus. Z tohoto důvodu označení transkriptů 

v jednotlivých publikacích nemusí být uváděno jednotně.  

 

 Lokalizace maternální mRNA podél animálně-vegetativní osy oocytu X. laevis 

Počáteční determinace a diferenciace buněk v časném embryonálním vývoji X. laevis 

závisí na lokalizaci a distribuci maternálních faktorů. Z tohoto důvodu bylo našim cílem 

popsání lokalizačních gradientů, které vytváří maternální mRNA podél animálně-vegetativní 

osy zralého oocytu X. laevis. Velké množství RNA (~ 4 µg) v jednom oocytu umožnilo připravit 

15 po sobě jdoucích vzorků podél studované osy. Vlastní kvantifikace 30 maternálních 

transkriptů probíhala prostřednictvím vysokokapacitního qPCR BioMarkTM systému 

(Fluidigm). Výsledek této studie dokázal, že maternální RNA lze rozdělit do dvou hlavních 

skupin podle profilu lokalizace podél animálně-vegetativní osy zralého oocytu. První skupina 

transkriptů (zfand4, pax6, apc, axin1, est1, fzd7, zp3, zp3.2, maml1, mark3, stat3.1, pou5f3.3, 

tcf3, gsk3b, foxh1, gapdh, eef1a1, tubb, acta, polr2k, imp3 a cyc1) vykazuje lokalizaci 

v animální hemisféře. Maximum gradientu spočívá zhruba ve třetině oocytu (3. – 6. vzorek), 

což pravděpodobně souvisí s umístěním jádra uvnitř oocytu a pasivním transportem těchto 

transkriptů z místa jejich syntézy (Gurdon, 1968; Jullien et al., 2011). Druhá skupina 

maternálních transkriptů má nejvyšší zastoupení ve vegetativní hemisféře. Velké množství řezů 

oocytu připravených pomocí vysokorozlišovací metody navíc umožnilo identifikovat dvě 

vegetativní podskupiny, které se liší profilem gradientu. Většina vegetativně lokalizovaných 

mRNA (gdf1, vegt, otx1, spire1 a wnt11) se vyznačuje pozvolným nárůstem gradientu směrem 

k vegetativnímu pólu. Na druhou stranu, determinanty zárodečné plazmy (cdx1, dazl a ddx25) 

vykazují strmý gradient ve vegetativním pólu, což svědčí o jejich spojení s kortexem. Popsané 

vegetativní lokalizační profily souvisí s odlišným typem transportních drah, které lokalizují 

maternální transkripty do vegetativní hemisféry oocytu X. laevis.  
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 Distribuce maternální mRNA do blastomer v průběhu časného rýhování X. laevis 

Asymetrická distribuce maternálních faktorů uvnitř oocytu a jejich následující 

nerovnoměrné rozdělení do dceřiných buněk představuje klíčový mechanismus determinace 

a diferenciace v časném embryonálním vývoji. Předmětem této studie byla distribuce 

maternální mRNA do jednolivých blastomer vývojových stádií 8 buněk, 16 buněk a 32 buněk 

u X. laevis. Účelem bylo vytvoření distribuční mapy maternálních transkriptů, které předurčují 

formování základních tělních os (animálně-vegetativní, dorzo-ventrální a pravo-levé tělní osy) 

v průběhu časné embryogeneze. V rámci této studie výsledek analýzy potvrdil přenos animálně-

vegetativní asymetrie maternální mRNA z oocytu do dceřiných buněk v průběhu časného 

rýhování. Na embryích lze od 3. buněčného dělení (vývojové stádium 8 buněk) pozorovat 

separaci animálních blastomer od vegetativních, které se navzájem liší v zastoupení 

maternálních transkriptů. Nicméně všech 41 studovanýh maternálních mRNA vykazovalo 

rovnoměrnou distribuci uvnitř animální a vegetativní skupiny buněk. Nebyl nalezen žádný 

gradient mRNA, který by odpovídal formování dorzo-ventrální tělní osy. Vymezení ventrální 

části embrya nastává již v okamžiku průniku spermie do oocytu a následně, v průběhu procesu 

kortikální rotace, dochází k nahromadění dorzálních determinantů v budoucí dorzální oblasti 

embrya (Vincent and Gerhart, 1987). I když byly v této studii měřeny všechny známé 

transkripty genů z Wnt signální dráhy a jiných signálních drah specifikující dorzo-ventrální 

asymetrii (dvl2, dvl3, lrp6, wnt11, tcf3, gsk3b, ctnnb1, foxh1, trim36 a axin1), žádný 

nevykazoval nerovnoměrnou distribuci podél této osy (Marikawa et al., 1997; Kofron et al., 

2004; King et al., 2005; Kofron et al., 2007). Z tohoto vyplývá, že ačkoliv animálně-vegetativní 

asymetrie vzniká v důsledku nerovnoměrné distribuce maternální mRNA, vytvoření dorzo-

ventrální tělní osy bude výsledek asymetrické distribuce a/nebo lokalizace jiných biomolekul, 

pravděpodobně proteinů. Nerovnoměrná distribuce maternální mRNA nebyla pozorována 

ani ve směru pravo-levé tělní osy. Rozdělení embrya na pravou a levou část je definováno první 

embryonální rýhou, ale projev této asymetrie lze pozorovat až po gastrulaci. Z molekulárního 

hlediska byl popsán gen vg1 (nově označován jako gdf1), který se podílí na specifikaci pravo-

levé asymetrie v průběhu časného embryonálního vývoje X. laevis (Hyatt et al., 1996). Nicméně 

naše výsledky neprokazují asymetrickou distribuci transkriptu vg1 podél této osy až 

do vývojového stádia 32 buněk.  

 

 

 



10 
 

 Lokalizační profily miRNA podél animálně-vegetativní osy oocytu X. laevis 

Nerovnoměrná časo-prostorová lokalizace maternálních transkriptů a proteinů není 

závislá pouze na jejich asymetrické distribuci, ale může být ovlivněna regulačními procesy 

či molekulami. Bylo dokázáno, že posttranskripční regulace maternální mRNA prostřednictvím 

molekul miRNA je zapojena v determinaci a diferenciaci buněk v průběhu časné embryogeneze 

(Colas et al., 2012). Z tohoto důvodu byla naše pozornost zaměřena na studium lokalizačních 

profilů miRNA podél animálně-vegetativní osy zralého oocytu X. laevis. U všech 12 

studovaných miRNA byla zjištěna nerovnoměrná lokalizace podél této osy. Pro přesnější 

charakterizaci těchto lokalizačních profilů byly vybrány tři zástupci maternální mRNA, které 

zastupovali všechny typy animálně-vegetativních gradientů získaných v první uvedené 

publikaci. Jedna polovina studovaných miRNA (miR-16c, miR-18b, miR-363-3p, miR-20b, 

miR-93a a miR-5102-5p) vykazovala lokalizaci posunutou směrem k animální polovině a jejich 

profil odpovídal gradientu maternálního transkriptu maml1. Oproti tomu druhá polovina 

miRNA (miR-19b, miR-221, miR-148b, miR-25, miR-22 a miR-100) projevovala vegetativní 

lokalizační profil podobný transkriptu gdf1. Ani jedna ze studovaných miRNA nejevila známky 

strmého lokalizačního profilu k vegetativnímu pólu, který byl zastoupen transkriptem cdx1. 

Tato práce představuje první studii, která dokazuje asymetrickou lokalizací nekódujících RNA 

v rámci jedné buňky. Nerovnoměrná lokalizace miRNA uvnitř oocytu naznačuje jejich úlohu 

v časo-prostorové regulaci translace během časného embryonálního vývoje X. laevis. Jinými 

slovy lze tyto krátké regulační molekuly, společně s maternální mRNA a proteiny, zahrnout 

do skupiny významných buněčných determinantů, které se podílejí na diferenciaci jednotlivých 

buněk a na utváření tělního plánu embrya. 

 

 Vliv degradace post mortem a teplotní degradace na kvalitu RNA vzorků X. laevis 

Všechny výše předkládané výsledky byly stanoveny pomocí kvantitativní metody RT-

qPCR. Tato metoda klade vysoké nároky na kvalitu a stabilitu použité RNA. Již částečná 

degradace RNA vede ke zvýšení technické variability a snižuje tak přesnost získaných 

výsledků. Z tohoto důvodu byla další fáze práce zaměřena na objasnění vlivu enzymatické 

degradace post mortem a teplotní degradace na integritu molekul RNA. V rámci experimentů 

byly použity dva systémy: zralé oocyty X. laevis a pulci X. laevis ve vývojovém stádiu 40. 

U všech vzorků byly prostřednictvím kapilární elektroforézy (Experion, BioRad) stanoveny 

tzv. hodnoty RQI (RNA Quality Indicator) a zároveň byla pomocí qPCR vyhodnocena stabilita 
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16-ti vybraných RNA (odc, imp3, RNA pol. II, maml1, atub, acta, eef1a1, mrp1, ubc, ant1, 

mdh2a, xk81a1, scaRNA11, 5S rRNA, cyc1 a 18S rRNA). Na základě dosažených výsledků se 

ukázalo, že během teplotní degradace dochází ke snížení integrity RNA v rámci hodin 

a postiženy jsou ve stejné míře všechny typy molekul RNA. Na druhou stranu enzymatická 

degradace post mortem působí v řádech jednotek či desítek minut a k jejímu účinku je citlivější 

mRNA, zatímco rRNA (ribosomal RNA), scaRNA (small cajal body-specific RNA) 

a mtRNA (mitochondrial RNA) vykazují vysokou stabilitu. Přestože hodnoty RQI u vzorků 

degradovaných post mortem nenaznačovaly sníženou integritu RNA, analýza qPCR odhalila, 

že mRNA byla zatížena degradací. Tento fakt se negativně odrazil ve vyhodnocení kvality 

RNA, kde je integrita celkové RNA posuzována na základě integrity rRNA. Dále bylo 

prokázáno, že maternální mRNA podléhá enzymatickému typu degradace post mortem 

pomaleji a vykazuje o dva řády vyšší odolnost než mRNA z pulců. Tento rozdíl může být 

způsoben tím, že maternální mRNA je více chráněná před působením RNáz než transkriptom 

běžné buňky, který má nedostatek těchto ochranných faktorů. Poslední výsledek ukazuje, že 

nedochází k preferenční degradaci transkriptů od 3´ nebo 5´ konce v průběhu degradace post 

mortem. 

 

 Vyhodnocení faktorů, které ovlivňují pre-amplifikační reakci 

Poslední cíl disertační práce souvisel s kvantifikací genové exprese prostřednictvím qPCR 

přístroje BioMarkTM. Tento vysokokapacitní systém byl použit ke stanovení lokalizace 

maternální mRNA podél animálně-vegetativní osy zralého oocytu X. laevis. Hlavní podmínkou 

pro úspěšnou kvantifikaci pomocí přístroje BioMarkTM je vysoká koncentrace templátových 

molekul. Dostatečné množství templátu je zajišťováno pre-amplifikační reakcí, která 

exponenciálně navyšuje množství měřených molekul. Efektivita této reakce je však 

ovlivňována, jak počtem zvolených cyklů, tak množstvím vstupní RNA nebo mírou exprese 

studovaného genu. Dle dosažených výsledků je zřejmé, že nejúčinnější pre-amplifikační reakce 

probíhá při použití řádově desítek ng templátu (testováno bylo 5 a 20 ng celkové RNA) společně 

s 15 nebo 18 pre-amplifikačními cykly. Ve všech těchto případech docházelo k pre-amplifikaci 

všech typů genů se stejnou účinností. Stejně tak je nutné, aby v průběhu pre-amplifikace 

nedocházelo ke zvyšení variability získaných dat. Na základě analýzy výsledků se ukázalo, že 

variabilita pre-amplifikačního kroku dosahuje nižší úrovně než variabilita způsobená reverzní 

transkripcí. Tento předpoklad byl ověřen při studiu lokalizace maternální mRNA uvnitř oocytu. 
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Porovnání lokalizačních profilů transkriptů maml (animální gradient) a vg1 (vegetativní 

gradient) před pre-amplifikací a po pre-amplifikaci potvrdilo, že tento krok nepředstavuje 

zvýšené riziko vnesení chyby do naměřených dat. 

 

1.6. Závěry 

1. Podařilo se identifikovat dvě hlavní skupiny maternálních mRNA, které se projevují 

odlišným lokalizačním gradientem podél animálně-vegetativní osy uvnitř zralého 

oocytu Xenopus laevis. Animální gradient vzniká spontánně pasivní difúzí transkriptů 

z jádra, zatímco vegetativní gradient je tvořen aktivním transportem.  

 

2. Patnáct řezů připravených z oocytu pomocí vysokorozlišovací metody umožnilo rozlišit 

dvě vegetativní podskupiny mRNA, které se liší profilem lokalizačního gradientu. 

Determinanty zárodečné plazmy jsou strmě lokalizované ve vegetativním pólu, zatímco 

gradient ostatních vegetativně lokalizovaných mRNA vykazuje pozvolný a kontinuální 

nárůst směrem k vegetativnímu pólu.  

 

3. Byla potvrzena nerovnoměrná distribuce maternálních mRNA, které jsou asymetricky 

lokalizované podél animálně-vegetativní osy zralého oocytu, do jednotlivých dceřiných 

buněk během rýhování X. laevis. Animální blastomery z vývojových stádií 8 buněk, 16 

buněk a 32 buněk obsahují jiné maternální transkripty než vegetativní blastomery. 

 

4. Všechny studované maternální mRNA vykazovaly rovnoměrnou distribuci podél 

dorzo-ventrální a pravo-levé tělní osy u embryí z vývojových stádií 8 buněk, 16 buněk 

a 32 buněk. Z čehož vyplývá, že animálně-vegetativní asymetrie vzniká důsledkem 

gradientů mRNA, ale specifikace dorzo-ventrální a pravo-levé tělní osy vzniká 

nerovnoměrnou distribucí jiných biomolekul, například proteinů.  

 

5. Byly popsány dva základní profily asymetrické lokalizace miRNA podél animálně-

vegetativní osy zralého oocytu X. laevis. Tato nerovnoměrná lokalizace naznačuje, že 

miRNA společně s maternální mRNA a proteiny lze zahrnout do skupiny významných 

buněčných determinantů, které se podílejí na časo-prostorové diferenciaci jednotlivých 

buněk a na utváření tělního plánu embrya. 
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6. Byl popsán vliv enzymatické degradace post mortem a teplotní degradace na různé typy 

molekul RNA. Na působení degradace post mortem je mnohem citlivější mRNA, 

zatímco rRNA vykazuje vysokou stabilitu. Z tohoto výsledku vyplývá, že při přirozené 

degradaci post mortem není žádoucí vyhodnocovat integritu celkové RNA pouze 

na základě integrity rRNA. 

 

7. Bylo zjištěno, že RNA z pulců vykazuje nižší stabilitu ve srovnání s maternální RNA, 

která je pravděpodobně více chráněná před působením RNáz v průběhu enzymatického 

typu degradace post mortem. 

 

8. Bylo dokázáno, že pre-amplifikační reakce nezvyšuje variabilitu naměřených dat 

a zároveň byly vyhodnoceny optimální podmínky počtu pre-amplifikačních cyklů, 

množství celkové RNA a míry exprese studovaného genu, které ovlivňují efektivitu této 

reakce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

2. English part 

2.1. Abstract 

Clarifying the underlying spatio-temporal mechanisms that determine body pattern is 

important for detailed understanding of embryonic development. A crucial question of 

vertebrate embryogenesis remains: when and how are single blastomeres determined for 

differentiation that subsequently leads to body axes specification and the formation of different 

tissues and organs? The answer to this question will be beneficial for primary research as well 

as in the field of applied medicine. 

The main aim of the presented thesis was to study spatio-temporal molecular gradients 

of cell fate determinants during early embryonic development. The African clawed frog 

Xenopus laevis was used as a model organism because of their large size of oocytes and external 

embryonic development. Due to late activation of embryonic transcription, a crucial mechanism 

of early blastomeres determination is dependent on asymmetric localization of maternal factors 

within oocyte and their uneven distribution into single blastomeres during early cell division. 

Two main localization patterns were identified along the animal-vegetal axis of the mature 

Xenopus oocyte using qPCR tomography. The localization gradient with preference in either 

animal or vegetal hemisphere was found for maternal mRNA as well as miRNAs. Moreover, 

two vegetal subgroups were distinguished for maternal mRNAs, which differ in gradient 

pattern. Germ plasm determinants showed a very steep gradient towards the vegetal pole, 

whereas the other vegetal transcripts had a less steep spatial gradient towards the pole. We 

demonstrated that the animal-vegetal asymmetry within the mature oocyte is transferred to the 

single blastomeres of 8, 16 and 32-cell stage embryos during early cell division. No asymmetry 

of maternal mRNA distribution was found among single blastomeres that may be ascribed to 

the dorso-ventral specification and/or left-right body axis formation during early 

embryogenesis. 

Summarizing the results of this thesis represents the first step of creating the spatio-

temporal map of crucial biomolecules involved in body axis polarity formation and body pattern 

specification during early embryonic development in Xenopus laevis. 
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2.2. Introduction 

Asymmetric distribution of cell fate determinants within the cell is an essential 

biological strategy for generating different cell types during cell division. The ability of cells to 

divide asymmetrically is observed in many biological processes including stem cell 

differentiation and self-renewing (Blanpain et al., 2004; Knoblich, 2008), tumorogenesis 

(Knoblich, 2010; Shahriyari and Komarova, 2013) and embryogenesis (Schatten and Sun, 

2010; Pereira and Yamashita, 2011). The formation of cell polarity and resulting asymmetric 

cell division is a crutial mechanism of body axes and whole body pattern specification during 

early embryonic development. 

Asymmetric localization of maternal determinants in specific regions of the oocyte 

cytoplasm represents a highly conserved strategy, which allows uneven division of the 

determinants into daughter cells during early embryonic division. In vertebrates, this maternal 

information remains in the developing embryos until the activation of the embryonic genome. 

De novo transcription in the developing Xenopus embryos is not started until the mid-blastula 

transition stage (MBT stage), which takes place after twelve cell divisions post fertilization, 

when the embryo is already composed of thousands of cells (Newport and Kirschner, 1982; 

Etkin and Balcells, 1985). The oocytes and early embryos of the African clawed frog Xenopus 

laevis are an ideal model system to study localization and distribution of maternal determinants 

within mature oocyte and daughter blastomeres during early embryogenesis due to their late 

activation of the embryonic genome, external embryogenesis and the large size of oocytes and 

developing embryos (aprox. 1.3 mm) (Hirsch et al., 2002). It has been shown that a group of 

crucial cell fate determinants consists of mainly mRNA molecules and proteins (Houston, 

2013), and that even a three-fold difference of cell fate determinant concentration can lead to a 

completely different cell fate (Smith and Gurdon, 2004). In the mature oocyte there are a 

considerable amount of proteins and an unusually large amount of RNA, which is around 4 µg. 

These amounts within the oocyte allow us to study these biomolecules at the single cell level 

(Smits et al., 2014; Sun et al., 2014), and in the case of RNA even at the subcellular level 

(Sindelka et al., 2008). Mature oocytes have differently colored hemispheres that specify the 

animal-vegetal developmental axis. The pigmentation of the animal hemisphere is caused by 

accumulation of pigmented granules called melanosomes. The light color of the vegetal 

hemisphere is caused by yolk plateles (Danilchik and Gerhart, 1987). The animal-vegetal axis 

is specified during oogenesis and represents anterio-posterior body axes (Deshler et al., 1997; 

King et al., 2005). Other axes are specified during early embryonic development. A complete 
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division of blastomeres occurs during early cell division and, due to the absence of cytoplasmic 

bridges, the maternal determinants can not move freely among the blastomeres. The left-right 

body axis is specified by the first groove of embryonic division, while the second groove divides 

the early embryo into the dorsal and ventral parts. However, a detailed description of the 

molecular mechanisms that leads to cell determination and differentiation during the early 

embryogenesis, depends on determining the spatio-temporal specification of the axes polarity 

and general body pattern. 

  

2.3. Aims of the study 

The main aim of this thesis was to study spatio-temporal localization profiles of crucial 

maternal biomolecules, which govern determination and differentiation of single blastomeres 

during the early embryonic development. The African clawed frog Xenopus laevis was used as 

a model organism.  

 

The specific aims were: 

1. To describe maternal mRNA localization profiles along animal-vegetal axis of the 

mature Xenopus laevis oocyte measured by high-resolution qPCR tomography. 

 

2. To determine maternal mRNA distribution into single blastomeres during early 

cleavages, focusing on animal-vegetal, dorso-ventral and left-right body axis 

specification. 

 

3. To identify miRNA localization profiles along animal-vegetal axis of the mature 

Xenopus laevis oocyte. 

 

4. To determine the effect of thermal and enzymatic post mortem degradation on RNA 

quality and integrity. 

 

5. To evaluate basic factors affecting a pre-amplification, which is necessary for 

quantification using high-throughput qPCR BioMarkTM system.  
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2.4. Methods 

qPCR tomography 

The Laboratory of Gene Expression, Institute of Biotechnology AS CR, developed a new 

technique which allows the measurement of spatial localization of transcripts along an axis of 

interest within biological samples (Sindelka et al., 2008). This method is called qPCR 

tomography and in the presented thesis was used for measuring maternal mRNA and miRNA 

spatial profiles along animal-vegetal axis of the mature X. laevis oocyte. A brief workflow is as 

follows: oocytes were individually embedded into OCT (optimum cutting temperature) medium 

and subsequently sliced along the animal-vegetal axis using cryomicrotome. Total RNA was 

isolated and cDNA produced from each samples. The last step included quantification of target 

molecules using qPCR.  

 

RT-miQPCR  

The quantification of miRNAs was perfomed by unique RT-miQPCR method (Benes et 

al., 2015), which was used in colaboration with Dr. V. Benes an M. Castoldi (EMBL Genomics 

Core Facility, Heidelberg, Gernamy). This method is based on the universal miLINKER 

adaptor, which binds to 3´ end of single-stranded RNA and elongates itself. This elongation 

allows transcription of miRNA to cDNA and their subsequent quantification using qPCR 

method.  

 

High-throughput qPCR 

High-throughput qPCR system BioMarkTM (Fluidigm) allows the measurement of 48 

assays in 48 samples or 96 assays in 96 samples. In total, 2304 or 9216 reactions are performed 

in a single chip. The chip uses a low reaction volume (6.7 nl), which requires highly-

concentrated templates. The amount of template molecules is therefore necessary to increase in 

the pre-amplification step. 

 

Statistical data analysis 

The data was analysed using GenEx software (MultiD). 
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2.5. Results and discussion 

The official nomenclature of Xenopus genes has been changed during the course of my 

postgraduate study, therefore transcript abbreviations may not be identical across all 

publications.  

 

 Localization of maternal mRNAs along animal-vegetal axis within Xenopus oocyte. 

The determination and differentiation of Xenopus blastomeres depends on the 

localization of maternal cell fate determinants during early embryonic development. The first 

objective was to study maternal mRNA localization profiles along animal-vegetal axis of 

mature X. laevis oocyte. A large amount of total RNA within the oocyte (~ 4 µg) allows the use 

of high-resolution qPCR tomography within 15 segments along the axis and a total of 30 

maternal transcripts were quantified using high-throughput qPCR BioMarkTM platform 

(Fludigm). The data analyses revealed that the maternal mRNAs are arranged in two main 

groups, referred to as the animal or vegetal localization profile. Most mRNAs (zfand4, pax6, 

apc, axin1, est1, fzd7, zp3, zp3.2, maml1, mark3, stat3.1, pou5f3.3, tcf3, gsk3b, foxh1, gapdh, 

eef1a1, tubb, acta, polr2k, imp3 a cyc1) belong to the animal group. These transcripts were 

most abundant in the upper third of the oocyte (segments 3-6) probably close to the oocyte 

nucleus, which is also located off-center towards the animal pole (Gurdon, 1968; Jullien et al., 

2011). We speculate that this spatial distribution is probably related to a passive transport of 

transcripts from the nucleus. The second group of maternal mRNAs showed vegetal localization 

pattern. Moreover, the high-resolution approach (15 segments per oocyte) allowed us to 

distinguish two subgroups within the vegetal group, which differ in gradient of their localization 

profiles. The spatial distribution of germ plasm determinants (cdx1, dazl a ddx25) showed a 

very steep gradient toward to the vegetal pole, suggesting that these mRNAs are localized 

densely close to the vegetal cortex itself. However, the majority of vegetally localized maternal 

mRNAs (gdf1, vegt, otx1, spire1 a wnt11) showed a less steep spatial gradient toward to the 

pole. A result of two vegetal localization profiles relates to different types of transport 

pathways, which localize maternal transcripts to the vegetal hemisphere of Xenopus oocyte. 

 

 

 



19 
 

 Distribution of maternal mRNAs into blastomeres during early cell division. 

A crucial mechanism of cell determination and differentiation during Xenopus early 

embryogenesis is the asymmetric distribution of maternal factors within the mature oocyte and 

their uneven distribution into daughter cells. The next aim of the thesis was to determine the 

distribution of maternal mRNAs in single blastomeres of 8-cells, 16-cells and 32-cells 

developmental stages. We demonstrated that the asymmetry along the animal-vegetal axis 

within the oocyte is transferred to the daughter cells during early cell division. The separation 

of the animal and vegetal blastomeres is observed from the third cell division (8-cells stage 

embryo), when a different maternal transcripts is presented in blastomeres originating from the 

animal or vegetal hemisphere. However all studied mRNAs were distributed evenly among the 

set of animal as well as the vegetal blastomeres. We found no mRNA gradient that could be 

ascribed to the dorso-ventral body axis formation. The sperm enters the oocyte through the 

animal hemisphere and specifies the future ventral part of the embryo. The dorsal part is 

determined by the accumulation of maternal dorsal determinants during the cortical rotation on 

the opposite side to the sperm entry (Vincent and Gerhart, 1987). Although our panel included 

ten maternal genes previously implicated in Wnt signaling, and other pathways, involved dorso-

ventral patterning (dvl2, dvl3, lrp6, wnt11, tcf3, gsk3b, ctnnb1, foxh1, trim36 a axin1) 

(Marikawa et al., 1997; Kofron et al., 2004; King et al., 2005; Kofron et al., 2007), none of 

them showed asymmetric distribution in this axis. We hypothesize that while the animal-vegetal 

asymmetry is a consequence of mRNA gradient, the dorso-ventral axis specification is induced 

by asymmetric localization and/or distribution of others biomolecules, probably proteins. We 

found no evidence of asymmetric distribution of the studied maternal mRNAs that could be 

implicated in left-right body axis specification. The division of the embryo into the left and 

right part is created by the first groove of the early division, but the phenotype of the axis is 

manifested later at the gastrula stage. Previously, it was shown that maternal vg1 protein is 

involved in the left-right specification during early embryogenesis of X. laevis (Hyatt et al., 

1996). However, our study did not demonstrate uneven distribution of maternal vg1 mRNA 

specifying the left-right body axis among single blastomeres until 32-cells stage embryo. 
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 Localization profiles of miRNAs along animal-vegetal axis within Xenopus oocyte.  

The asymmetric spatio-temporal localization of maternal cell fate determinants is not 

dependent only on their uneven distribution, but there is also the important effect of regulation 

processes. The posttranscriptional regulation of maternal mRNAs using short non-coding 

RNAs, called miRNAs, is involved in cell determination and differentiation during early 

embryonic development (Colas et al., 2012). Therefore, we measured the intracellular profiles 

along the animal-vegetal axis of mature X. laevis oocyte of the 12 selected miRNAs using qPCR 

tomography. In addition, the distribution of three mRNAs with known localization pattern 

reflecting the three mRNA animal-vegetal profiles found in the previous study was measured. 

Our study revealed that all studied miRNAs are arranged in two distinct intracellular profiles 

that are similar to two out of three mRNAs localization profiles. Specifically, six miRNAs 

(miR-16c, miR-18b, miR-363-3p, miR-20b, miR-93a a miR-5102-5p) are predominantly 

localized near the center of the oocyte with slight asymmetry towards the animal hemisphere. 

These intracellular profiles are identical to the maml1 mRNA localization pattern. Another six 

miRNAs (miR-19b, miR-221, miR-148b, miR-25, miR-22 a miR-100) are more abundant in 

the vegetal hemisphere and their profiles are similar to the gdf1 maternal transcript. None of 

the studied miRNAs showed the very steep gradient toward the vegetal pole of the oocyte 

represented by the cdx1 maternal mRNA. This work represents the first study that provides 

asymmetric localization of non-coding RNA within single cell. Our results suggest that 

miRNAs may have asymmetric distribution within the oocyte, which contributes to spatio-

temporal regulation of translation during cell division and early Xenopus embryogenesis. In 

other words, miRNAs in addition to proteins and mRNAs may be included in a group of the 

crucial cell fate determinants that take part in cell differentiation and body plan specification.  

 

 Effect of thermal and enzymatic post mortem degradation on RNA quality. 

All presented results were measured by the RT-qPCR method. The precision and 

reliability of this quantitative nucleic acid analysis depends on the quality and integrity of 

nucleic acids. Partially degraded RNA can be the main source of technical variability and 

decreasing reproducibility in gene expression studies. Our goal was to compare degradation of 

different RNA molecules under various conditions, which can affect the quality and integrity 

of samples. We focused on enzymatic post mortem degradation and thermal degradation. As a 

model system we used X. laevis mature oocytes and stage 40 embryos. The RNA quality of 
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analyzed samples was evaluated using capillary electrophoresis system (Experion, BioRad), 

where the RQI number (RNA Quality Indicator) was determined. Additionally, the degradation 

level of 16 selected RNAs (odc, imp3, RNA pol. II, maml1, atub, acta, eef1a1, mrp1, ubc, ant1, 

mdh2a, xk81a1, scaRNA11, 5S rRNA, cyc1 a 18S rRNA) was evaluated using qPCR. Our results 

demonstrated that heat degradation decreased the RNA integrity within hours and affected all 

RNA types at the same degradation rate. In contrast, enzymatic post mortem degradation 

occurred within minutes, but only mRNAs were prone to this type of degradation; ribosomal, 

some nucleolar and mitochondrial RNAs were not affected. Our results highlight the drawbacks 

of RQI determination, especially during natural enzymatic post mortem degradation. While 

eletrophoresis indicated minimal or even no degradation of RNAs, qPCR analysis revealed that 

the majority of mRNA molecules were degraded. The analysis of enzymatic post mortem 

degradation revealed that the maternal mRNAs are more stable compared with the zygotic 

mRNAs, which underwent the degradation within two orders of magnitude higher level. This 

result supports our hypothesis that maternal transcripts must be very stable in comparison to 

cell transcripts because the presence and stability of these molecules within oocyte and early 

embryo is crucial for cell determination and differentiation during early embryonic 

development. Using qPCR assays targeting different regions of mRNA molecules, we found no 

support for 5’ or 3’ preferentiality upon post mortem degradation. 

 

 Evaluation of basic factors affecting the pre-amplification step. 

The last aim of the presented thesis was focused on quantification of gene expression using 

high-throughput qPCR BioMarkTM platform (Fluidigm). This system was used for measuring 

localization profiles of maternal mRNAs along the animal-vegetal axis of mature X. laevis 

oocyte. In the high-throughtput instrument, only highly concentrated templates can be used. 

This requirement is resolved by pre-amplification, which takes part in the high-throughput 

experimental workflow and exponentially increases the amount of template molecules. The 

degree of success of the pre-amplification is affected by several factors including the number 

of pre-amplification cycles, amount of total RNA for reverse transcription and expression level 

of the studied gene. The evaluation of the different pre-amplification factors revealed that the 

following parameters were optimal: 20 ng of total RNA with 15 cycles of pre-amplification and 

5 ng or 20 ng of total RNA with 18 cycles of pre-amplification. In these conditions, all 

transcripts were pre-amplified with the same efficiency. We also showed that the variability of 
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the pre-amplification is lower than the variability caused by the reverse transcription step. The 

variability of pre-amplification was also tested during the study of the localization of maternal 

mRNAs within oocyte. The comparison of the spatial profiles of vg1 (vegetal localization) and 

maml1 (animal localization) transcripts measured before and after the pre-amplification 

suggested that the pre-amplification step introduced minimal bias into analyzed data. 

 

2.6. Conclusions 

1. Two main groups of maternal mRNAs, which differ in localization patterns along the 

animal-vegetal axis within mature Xenopus laevis oocyte, were identified. The animal 

gradient arises spontaneously by passive diffusion of transcripts from the cell nucleus, 

whereas the vegetal gradient is a consequence of active transport. 

 

2. The high-resolution qPCR tomography along the animal-vegetal axis allowed us to 

distinguish two vegetal subgroups of mRNAs, which differ in gradient pattern. Germ 

plasm determinants showed a very steep gradient towards the vegetal pole, whereas the 

other vegetal transcripts had a less steep spatial gradient towards the pole.  

 

3. We demonstrated that the animal-vegetal asymmetry within mature Xenopus laevis 

oocyte is transferred to the single blastomeres from 8 to 32-cell stage embryos during 

early cell division. Different maternal transcripts are presented in blastomeres originated 

from animal or vegetal hemisphere. 

 

4. All studied maternal mRNAs were evenly distributed among single blastomeres of 8, 

16 and 32-cells stage embryos along the dorso-ventral and left-right body axes. We 

hypothesize that while the animal-vegetal asymmetry is a consequence of mRNA 

gradient, the dorso-ventral axis specification and left-right axis formation is induced by 

asymmetric localization and/or distribution of others biomolecules, probably proteins. 

 

5. We identified two main localization profiles of miRNA molecules along the animal-

vegetal axis of mature Xenopus laevis oocyte. The asymmetric localization indicates 

that the miRNA in addition to proteins and mRNAs may be included in a group of the 

crucial cell fate determinants that take part in spatio-temporal cell differentiation and 

body plan specification.  
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6. The effect of thermal and enzymatic post mortem degradation on integrity of different 

RNA types was clarified. The post mortem degradation affected only mRNAs, whereas 

rRNA showed high stability. Therefore the evaluation of RNA integrity based just on 

the rRNA integrity is not suitable, especially during natural enzymatic post mortem 

degradation.  

 

7. The zygotic mRNAs showed lower stability compared to the maternal mRNAs, which 

is probably more protected against the effect of enzymatic post mortem degradation.  

 

8. We verified that the pre-amplification variability introduces minimal bias to analysed 

data and the optimal conditions of number of pre-amplification cycles, amount of total 

RNA and expressed level of target transcripts were evaluated for the pre-amplification. 
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