
Abstrakt 

 

Molekulární mechanismus fúze gamet zůstává i přes svoji klíčovou roli v oplození z velké 

části neobjasněn. Bylo popsáno několik molekul, mezi nimi spermatický protein IZUMO1 a 

tetraspanin CD9 na vajíčku, které jsou nutné pro průběh interakce a fúze gamet u myši. Ze 

známých dat se v posledních letech formuje koncept velkého multiproteinového komplexu na 

obou membránách, společně tvořících fúzní aparát. Předpokládá se, že tetraspanin CD9 hraje 

roli v organizaci a udržování membránových struktur díky laterálním interakcím s ostatními 

membránovými proteiny. Naproti tomu se očekává, že IZUMO1, obsahující 

imunoglobulinovou doménu (Ig), má na povrchu vajíčka svůj vazebný receptor. Ig doména je 

známá pro své interakce s jinými protein, mezi nimi především Fc receptory, které by tak 

mohly představovat potenciální vazebné proteiny na povrchu vajíčka. 

Nedávné experimenty identifikovaly molekulu Fc receptor-like 3 (FCRL-3) jako kandidátní 

vazebný faktor vajíčka pomocí metody one-bead one-compound. Cílem této práce bylo určit 

lokalizaci FCRL3 na myších vajíčcích a případnou kolokalizaci s proteinem IZUMO1 na 

komplexu vajíčka s navázanými spermiemi, nutnou pro jejich možnou interakci. Pomocí 

fluorescenčního značení byl FCRL-3 identifikován jak v cytoplazmě, tak na povrchu 

plazmatické membrány vajíčka. Příromnost molekuly na membráně naznačuje možnost, že 

hraje roli v interakci spermie a vajíčka. 

Pro přímou interakci molekul je nezbytná jejich prostorová blízkost, která byla zhodnocena 

kolokalizačním pokusem. Tato metoda zaznamenává překrývající se signál protilátek proti 

FCRL3 a IZUMO1 na vajíčku s navázanými spermiemi. Společný výskyt signálu naznačuje 

jejich možnou interakci, která byla dále zkoumána metodou Proximity ligation assay, 

detekující molekuly ve vzdálensti menší nez 40 nm. Nespecifické výsledky negativní kontroly 

vyloučily možnost analýzy této metody, proto nebylo možné určit potenciální těsnou blízkost 

FCRL3 a IZUMO1.  

Výsledky této práce, ukazující lokalizaci FCRL3 na membráně myšího vajíčka, představují 

nezbytnou podmínku možné receptorové funkce tohoto protein ve vazebném či fúzním 

aparátu vajíčka. Výskyt FCRL3 kolokalizuje s místem membránového kontaktu se spermií a s 

výskytem proteinu IZUMO1, což naznačuje jejich možnou interakci. Role FCRL3 ve 

vazebném či fúzním aparátu tak nemůže být vyloučena. 

 


