
Příloha 

Tabulka 1: Shrnutí všech zmíněných proteinů a jejich funkcí. 

 

Symbol 

proteinu 
Funkce v meiotickém dělení myších spermatocytů* Citace 

STRA8 Indukce meiotického dělení v zárodečných buňkách. (Baltus et al., 2006) 

CYP26b1 a 

NANOS2 
Potlačení vstupu samčích zárodečných buněk do meiózy 

v průběhu embryogeneze. 

(Suzuki & Saga 

2008; Koubova et al., 

2006) 

SMC1 α 
Koheze sesterských chromatid v časné profázi I; podpora AE 

a tvorby SC. 
(Eijpe et al., 2000) 

SMC1ß 
Koheze sesterských chromatid až do metafáze II; integrita 

chromozómu v oblasti telomer; kontrola kondenzace 

chromatinové struktury. 

(Revenkova et al., 

2001; Adelfalk et al., 

2009; Revenkova 

et al., 2004) 

SMC3 Koheze sesterských chromatid spolu s SMC1α a SMC1ß. 

(Eijpe et al., 2000; 

Revenkova et al., 

2001) 

REC8 
Koheze sesterských chromatid až do metafáze II; výpomoc 

v párování ramen homologních chromozómy do metafáze I; 

správné umístění SC mezi homologními chromozómy. 

(Lee et al., 2003; 

Xu et al., 2005) 

RAD21 Koheze sesterských chromatid v profázi I. (Xu et al. 2005) 

RAD21L 
Koheze sesterských chromatid v profázi I; podpora rekombinace 

mezi homologními chromozómy. 

(Ishiguro et al., 2011; 

Lee & Hirano, 2011) 

STAG3 
Koheze sesterských chromatid v oblasti ramen po diplotene; 

koheze sesterských chromatid v oblasti centromer po metafázi I. 
(Prieto et al., 2001) 

SYCP1 
Primární složka TF; regulace vazby SYCE1 – 3 a TEX12 do CE; 

iniciace synapse; dokončení rekombinace a synapse XY tělíska. 

(de Vries et al., 2005; 

Bolcun-Filas et al., 

2009) 

SYCP2 Primární složka AE; regulace vazby SYCP3 do AE. (Yang et al., 2006) 

SYCP3 
Primární složka AE; regulace vazby SYCP2 do AE; kondenzace 

chromatinu; stabilizace rekombinačních proteinů při vazbě 

k chromatinu. 

(Yang et al., 2006; 

Kolas et al., 2004; 

Pelttari et al., 2001) 

SYCE1 
Primární složka CE; iniciace synapse homologů; dokončení 

rekombinace a synapse XY tělíska; stabilizace SYCP1 ve vazbě 

k proteinům CE. 

(Costa et al., 2005; 

Bolcun-Filas et al., 

2009) 

SYCE2 
Primární složka CE; progrese synapse homologů; dokončení 

rekombinace a synapse XY tělíska. 

(Costa et al., 2005; 

Bolcun-Filas et al., 

2007) 

SYCE3 
Primární složka CE; stabilizace SYCP1 ve vazbě k proteinům CE 

a stabilizace ostatních primárních složek CE; dokončení 

rekombinace a synapse XY tělíska. 

(Schramm et al., 

2011) 

TEX12 
Primární složka CE; progrese synapse homologů; dokončení 

rekombinace a synapse XY tělíska. 

(Hamer et al., 2006; 

2008) 

SPO11α 
Katalýza dvouřetězcových zlomů v pseudoautozomální oblasti 

XY chromozómů. 
(Kauppi et al., 2011) 

SPO11ß Katalýza časných dvouřetězcových zlomů v oblasti autozómů. (Bellani et al., 2010) 



MEI1, MEI4, 

REC114 
Indukce meiotické homologní rekombinace. 

(Libby et al., 2002; 

Kumar et al., 2010) 

PRDM9 

Hlavní regulátor umístění rekombinačních hotspotů; katalyzátor 

H3K4me3 v okolí autozomálních hotspotů; regulace dalších 

proteinů rekombinační mašinérie; gen hybridní sterility 

obratlovců. 

(Brick et al., 2012; 

Baudat et al., 2010; 

Grey et al., 2011; 

Mihola et al., 2009) 

FKBP6 Dokončení synapse homologů; interakce s SYCP1. 
(Crackower et al., 

2003) 

HORMAD1 
Kontrola počtu dvouřetězcových zlomů a kompletace synapse; 

vazba klíčových proteinů v procesu MSCI a MSUC 

k chromozómu. 

(Daniel et al., 2011) 

HORMAD2 
Vazba klíčových proteinů v procesu MSCI a MSUC 

k chromozómu. 
(Kogo et al., 2012) 

TRIP13 
Uvolnění HORMA proteinů ze synapsovaných úseků 

chromozómu. 
(Wojtasz et al., 2009) 

ATR Fosforylace chromatinu v MSCI a MSUC. 
(Turner et al., 2004; 

2005) 

ATM 
Fosforylace histonu H2AX v oblastech dvouřetězcových zlomů; 

kontrola počtu dvouřetězcových zlomů. 

(Mahadevaiah et al., 

2001; Lange et al., 

2011) 

BRCA1 
Kontrola vazby rekombinačních opravných proteinů (RAD51, 

MLH1 aj.) do oblasti dvouřetězcových zlomů; aktivace ATR při 

MSCI, popř MSUC. 

(Xu et al., 2003; 

Turner et al., 2004; 

2005) 

BRCA2 
Kontrola vazby rekombinačních opravných proteinů (RAD51, 

DMC1) do oblasti dvouřetězcových zlomů. 
(Sharan et al., 2004) 

RAD51 
Katalýza výměny jednořetězcových vláken DNA v oblastech 

dvouřetězcových zlomů. 
(Yoshida et al., 1998) 

DMC1 
Katalýza výměny jednořetězcových vláken DNA v oblastech 

dvouřetězcových zlomů; vyhledání odpovídající homologní 

sekvence. 

(Tarsnounas et al., 

1999) 

TEX15 
Kontrola vazby RAD51/DMC1 komplexu do oblastí 

dvouřetězcových zlomů podobně jako BRCA1 – 2. 
(Yang et al., 2008) 

RPA a BLM Oprava přechodných uzlíků (TN), která vyústí v NCO. 
(Moens et al., 2002; 

2007) 

MSH4 a 

MSH5 
Oprava chybného párování bází v oblastech heteroduplexu TN, 

tzv. „mismatch repair“ systém, tato oprava způsobí NCO 

(Snustad & Simmons 

2009; Moens et al., 

2002; 2007) 

MLH1 a 

MLH3 
Oprava chybného párování bází v oblastech heteroduplexu TN, 

tzv. „mismatch repair“ systém, tato oprava způsobí CO 

(Snustad & Simmons 

2009; Moens et al., 

2002; 2007) 

MUS81 
Alternativní endonukleáza k MLH1/MLH3 komplexu vedoucí ke 

CO. 

(Holloway et al., 

2008) 

*Vyjmenované funkce jsou podložené řadou experimentů, to však neznamená, že je funkce na 100 % definitivní a správná, je 

pouze pravděpodobná jako u každého výzkumu.  

 
Vysvětlivky barev: Tm. modrá – Proteiny iniciace a kontroly vstupu spermatocytů do meiotického dělení; 

Červená – Proteiny kohezinového komplexu; Fialová – Proteiny synaptonemálního komplexu; Zelená –

 Katalyzátory a regulátory dvouřetězcových zlomů; Oranžová – Regulátory synapse a transkripčního umlčení 

genů; Sv. modrá – Oprava dvouřetězcových zlomů a rekombinačních meziproduktů. 

 

 


