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Abstrakt 

Antrální folikul poskytuje oocytu specifické prostředí – niku, která během 

oogeneze podporuje vznik kvalitních oocytů. Vývojová kompetence oocytů skotu                   

je ovlivněna velikostí folikulu, ze kterého pochází. Oocyty izolované ze středních                

nebo větších antrálních folikulů (≥6 mm) mají  vyšší vývojovou kompetenci (schopnost 

vyvinout se do stádia blastocysty). Změny cytoplazmatických faktorů, např. mRNA, 

odrážejí vývojový potenciál oocytu. S pomocí mikročipu jsme charakterizovali 

nematurované oocyty izolované ze středních folikulů (MF, 6-10 mm) a malých folikulů 

(SF, 2-5 mm) za účelem odlišit různě vývojově kompetentní oocyty na základě genové 

exprese. Celkem u 61 genů byl rozdíl v expresi ≥ 1,4×. Pro validaci výsledků získaných             

z mikročipu bylo pomocí kvantitativní RT-PCR vybráno 15 genů. Před maturací byly 

potvrzeny signifikantní rozdíly u nezralých oocytů izolovaných z SF a MF u genů 

ATP5C1, MAP3K13, MTRF1L, TAF1A a UBL5. U 12 genů byla stanovena hladina mRNA 

po maturaci u subpopulací oocytu rozdělených na základě atrézie kumulárních buněk               

a velikosti folikulu. Hladina transkriptu ATP5F1 se po maturaci neměnila u všech 

kategorií. V případě BRD7 zůstalo množství transkriptu na stejné úrovni u oocytů                        

bez atretických kumulárních buněk nezávisle na velikosti folikulu. U TAF1A se snížila 

hladina mRNA u oocytů z MF nezávisle na atrezii kumulárních buněk. Všechny ostatní 

sledované geny vykazovaly po maturaci snížení transkriptu ve všech sledovaných 

kategoriích oocytů. Pomocí metody kvantitativní RT-PCR byl stanoven expresní profil 

během časného embryonálního vývoje u 6 vybraných genů. Hladina MLF1IP je nejvyšší 

v MII a během časného embryonálního vývoje postupně klesá. Dochází k degradaci               

nebo deadenylaci transkriptu a maternální zásoby transkriptu pravděpodobně postačují              

pro vývoj embrya do pozdního 8-buněčného stádia. U ATP5C1, ATP5F1, GATA3, 

PRPF18, MTRF1L dochází k zahájení transkripce z embryonálního genomu                   

v pozdním 8-buněčném stádiu. Získané výsledky naznačují, že malá změna úrovně exprese 

RNA u více genů současně je pravděpodobně nutná pro dosažení vývojové kompetence 

oocytu.  
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