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ABSTRAKT 

Produkt genu Prdm9 (angl. PR domain containing 9) je epigenetický faktor, který 

trimethylací lysinu 4 histonu H3 určuje v průběhu meiotického dělení místa budoucích 

dvouřetězcových zlomů důležitých pro správný rozchod homologních chromozómů. Na 

genetickém pozadí poddruhu Mus musculus domesticus (Mmd) dochází u samců s homozygotní 

delecí v Prdm9 (Prdm9-/-) k úplné zástavě meiotické profáze I, a tím ke sterilitě, což je 

v kontrastu s fenotypovým projevem téže mutace na pozadí poddruhu M. m. musculus (Mmm). 

Cílem práce bylo zjistit genomové pozice oblastí, které zodpovídají za fenotypový rozdíl těchto 

samců s Prdm9-/- mutací. Jako hlavní výzkumný nástroj posloužila segregující populace 

182 Prdm9-/- samčích kříženců Mmm x Mmd. Metodou mapování lokusů pro kvantitativní 

znaky (QTL), kdy se na základě genotypů jednonukleotidových a mikrosatelitových 

polymorfismů hledal vztah ke sledovaným fenotypům, byly s jistotou identifikovány nejméně 

dvě QTL na Chr X. Pokud byly původem z Mmm, měli Prdm9-/- samci horší parametry fertility, 

než když pocházely z  Mmd. S využitím dvou typů subkonsomických kmenů byly obě QTL 

potvrzeny a zúženy. Nebylo však možné potvrdit další QTL, zejména na autozómech. Výsledky 

QTL mapování jsou prvním krokem při hledání genů odpovědných za fenotypový rozdíl 

Prdm9-/- samců. Identifikace těchto modifikačních genů by měla pomoci výzkumu funkce genu 

PRDM9 u lidí.  

Klíčová slova: myš domácí, meióza, spermatogeneze, Prdm9, QTL, hybridní sterilita. 



 

 

ABSTRACT 

The PRDM9 (PR domain containing 9) protein is an epigenetic factor that trimethylates 

lysine 4 of histone H3 and thereby determines the future meiotic double-strand breaks – sites 

important for proper segregation of homologous chromosomes. Males of the Mus musculus 

domesticus (Mmd) origin with homozygous deletion in Prdm9 (Prdm9-/-) are sterile with 

a complete arrest in meiotic prophase I, in contrast to the same mutant males of the 

M. m. musculus (Mmm) subspecies. The aim of this diploma thesis was to identify the genomic 

loci responsible for the phenotypic difference of these Prdm9-/- males. The major research tool 

was a population of 182 Mmm x Mmd Prdm9-/- males. The mapping method of quantitative trait 

loci (QTLs) was based on relating the genotypes of single-nucleotide and microsatellite 

polymorphisms to the observed phenotypes. At least two QTLs on Chr X were identified. 

The Mmm alleles of these QTLs reduced fertility of Prdm9-/- males. Both QTLs were confirmed 

and narrowed down using two types of subconsomic strains. It was not possible to confirm 

other QTLs, particularly on autosomes. This QTL mapping is the first step towards 

the identification of genes that modify the resulting phenotype of Prdm9-/- animals. 

This identification should help designing studies of human infertility that would take into 

account genetic modifiers. 

Keywords: house mouse, meiosis, spermatogenesis, Prdm9, QTL, hybrid sterility.  
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1 ÚVOD 

Lidská neplodnost, též porucha reprodukce, je v dnešní době nepochybně celosvětovým 

problémem. V roce 2010 uveřejnila Světová zdravotnická organizace (angl. World Health 

Organization), že celkem 48,5 miliónů párů po celém světě je neschopných dosáhnout početí 

nebo zplodit živé potomky po pěti letech nechráněného styku (Mascarenhas et al. 2012). 

Neplodnost je vždy problémem páru. Rizikové faktory lidské neplodnosti společné pro muže 

a ženy jsou věk, kouření, alkohol, pohlavně přenosné choroby, obezita, nebo naopak příliš nízká 

tělesná hmotnost (angl. body mass index) a nemalým procentem k poruše reprodukce přispívá 

i psychická a sociální nestálost. To vše jsou faktory vnějšího prostředí, kdy však k etiologii 

lidské neplodnosti samozřejmě musí být přičteny i faktory genetické (tzn. multifaktoriální 

patogenita). V dnešní době jsou tak známy případy, kdy za poruchu reprodukce mohou změny 

v několika málo nukleotidech (Sato et al. 2006) nebo různé typy chromozomálních aberací, 

které mohou způsobit i mutaci pouze jednoho genu (monogenní; review Matzuk & Lamb 2002). 

Většina případů poruch reprodukce je však stále diagnostikovaná jako idiopatická, tedy bez 

známých příčin, což jen odráží malé znalosti o molekulárních příčinách tohoto onemocnění. 

Jedním z přístupů, jak hledat například genetické příčiny lidské neplodnosti, je výzkum 

na modelovém organismu myši domácí (Mus musculus). Pokud je u myší nalezen gen, jehož 

porucha vede k samcům bez spermií (azospermie), je na základě sekvence tohoto genu hledán 

lidský gen. Pokud je nalezen, je následně populace pacientů-azospermiků a kontrolní fertilní 

populace podrobena screeningu DNA tohoto genu, jehož cílem je nalezení vztahu mezi 

polymorfismy (kandidátními mutacemi) a azospermií (Miyamoto et al. 2008). 

Mutace v genu Prdm9 (angl. PR domain containing 9) vede ke sterilitě samců 

laboratorní myši způsobenou defektem ve vývoji samčích germinálních buněk – spermií 

(Hayashi et al. 2005). Tento a další výzkumy mutací v genu Prdm9 byly provedeny převážně 

na myších kmenech z poddruhu Mus musculus domesticus. V naší laboratoři byl však objeven 

rozdíl v projevu stejné mutace genu Prdm9 mezi dvěma myšími inbredními kmeny 

pocházejících ze dvou různých poddruhů Mus musculus domesticus (Mmd) a Mus musculus 

musculus (Mmm; nepublikovaná data), kdy prvně zmíněný zástupce poddruhu Mmd spermie 

neměl, ale druhý zástupce poddruhu Mmm spermie měl, i když ve sníženém počtu. Pokud se 

dva inbrední kmeny myší se stejnou mutací chované za stejných podmínek liší ve fenotypu, pak 

je tento fenotyp závislý na genetickém pozadí. V nedávné době byly zároveň zveřejněny dva 

výzkumy, které objevily souvislost mezi poruchami reprodukce mužů a různými variantami 
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(alelami) genu PRDM9 (Miyamoto et al. 2008, Irie et al. 2009). Dodnes však není jisté, zda 

tyto alely  PRDM9 u lidí vedou k poruchám reprodukce, jelikož nejsou známy sekvence 

ostatních genů fertility u těchto pacientů. Některé alely se vyskytovaly ve sterilních pacientech 

v heterozygotním stavu; jejich účinek by tedy mohl být dominantní, ale tento závěr nebyl 

podpořen sekvenováním PRDM9 rodičů (Miyamoto et al. 2008, Irie et al. 2009). V závislosti 

na pozadí by muži i přes poruchu v PRDM9 spermie mít mohli a naopak muži bez spermií by 

defektní v této oblasti vůbec být nemuseli, kdyby porucha byla podmíněna úplně jiným 

faktorem. Proto by měl být výzkum podpořen vždy co nejkvalitnějšími daty, k čemuž by měl 

dopomoci i projekt této diplomové práce. 

Nalezení faktorů podmiňujících rozdíl mezi Prdm9-deficientními samci dvou různých 

myších kmenů by mělo přinést důležité informace pro objasnění fenotypu způsobeného delecí 

Prdm9 genu u myší a tím i do výzkumu lidské neplodnosti.
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2 PŘEHLED LITERATURY 

2.1 Spermatogeneze 

Základem života a vzniku nového jedince je u sexuálně se rozmnožujících organismů 

splynutí dvou zralých haploidních pohlavních buněk (gamet). Gamety, tedy u samců spermie 

a u samic vajíčka, vznikají v procesu všeobecně nazývaném gametogeneze, dle pohlaví pak 

spermatogeneze nebo oogeneze, která probíhá v pohlavních žlázách, přesněji 

v semenotvorných kanálcích varlat a ovariálních folikulech vaječníků. Spermatogeneze je 

u myších samců zahájena 6. den po narození, do té doby jsou ve varlatech přítomny pouze 

gonocyty a podpůrné nezralé Sertoliho buňky. V 6–7 týdnech věku jsou samci plně fertilní 

a kontinuální produkce spermií probíhá až do smrti jedince (review Borg et al. 2010). Gonocyty 

zaujmou šestý den po narození ve varlatech místo po vnitřním obvodu semenotvorných kanálků 

a od této chvíle se dále nazývají zárodečné pohlavní buňky, spermatogonie, což je populace 

kmenových buněk a základ spermií (Nagano et al. 2000). Některé spermatogonie se poté 

začnou mitoticky množit, projdou několika vývojovými fázemi, až dosáhnou poslední generace 

spermatogonií typu B, které mitotickým dělením dají vznik primárním spermatocytům. 

Primární spermatocyty následně projdou dvěma buněčnými (meiotickým) děleními a přemění 

se tím na haploidní spermatidy. V průběhu meiózy se vyvíjející zárodečné buňky začnou 

přemisťovat z bazální části kanálků směrem do jejich středu, lumen (Borg et al. 2010). 

V závěrečné fázi spermatogeneze podstupují spermatidy spermiogenezi, čímž vznikají 

vzhledově kompletní spermie. Z lumen kanálků jsou spermie tzv. spermiací vypuštěny do 

nadvarlete (řec. epididymis), kam ústí spojené vývody semenotvorných kanálků. Plnou 

funkčnost pak spermie získají po průchodu celou epididymis a samičím pohlavním ústrojím. 

Před ejakulací jsou spermie uskladněny v poslední části epididymis (lat. cauda, ocas). Celý 

proces spermatogeneze u myší trvá 34,5 dnů; kdy z jedné spermatogonie vznikne přibližně 

256 spermií (Oakberg 1956a,b; Borg et al. 2010). 

2.1.1  Meióza  

Součástí gametogeneze je meiotické dělení (meióza), kdy je díky dvěma na sebe 

navazujícím buněčným dělením (meiózou I a II) redukován počet chromozómů. Do meiózy 

vstupují diploidní zárodečné buňky, které prodělaly v S-fázi buněčného cyklu replikaci DNA 

materiálu za vzniku tetraploidních primárních spermatocytů. Každý chromozóm je tedy při 

vstupu do meiózy tvořen dvěma sesterskými chromatidami, které jsou spojeny centromerami. 

V meióze I dochází k rozchodu homologních chromozómů (homologů) do dvou dceřiných 
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buněk bez ohledu na jejich rodičovský původ. Do dceřiných buněk se proto náhodně namíchají 

homology mateřské s otcovskými. Následně tyto buňky podstupují meiózu II, a to bez 

předchozí replikace genetického materiálu, čímž dojde k finální redukci počtu chromozómů 

z diploidního na haploidní. V meióze II, podobně jako v mitóze, se do dceřiných buněk rozchází 

sesterské chromatidy. Obecně během meiózy z jedné diploidní zárodečné buňky vzniknou čtyři 

buňky haploidní (review Petronczki et al. 2003). 

Meióza I a II se každá dělí na pět hlavních fází: profázi, metafázi, anafázi a telofázi. 

Meióza I je charakteristická prodlouženou profází I, která se dále dělí na leptotene, zygotene, 

pachytene, diplotene a diakinezi (Petronczki et al. 2003). 

2.1.2  Princip spermatogeneze 

Kontinuální produkce spermií přes stádia spermatogonií, spermatocytů a spermatid je 

zajištěna překrývajícími se vlnami spermatogeneze. Spermatogenní vlny mají mezi sebou 

rozestupy jeden spermatogenní cyklus (207 ± 6 hodin), který můžeme rozdělit na 12 stádií 

(segmentů) semenotvorných kanálků. Na jednom histologickém řezu celým a zdravým 

varletem jsou vždy kanálky v několika různých stádiích/segmentech. Zároveň v jednom řezu 

kanálkem (tubulem), který zaujímá jeden segment, by mělo být 4 až 5 stádií vyvíjejících se 

zárodečných buněk (různé generace spermatogonií, spermatocytů, spermatid, elongovaných 

spermatid a spermií), jelikož kompletní spermatogeneze jedné spermatogonie trvá 

4,5 spermatogenních cyklů (Obr. 1; Oakberg 1956b). Každé buněčné stádium je 

charakteristické určitými cytologickými znaky. Na základě tvaru jádra a rozmístění cytoplasmy 

se od sebe jednotlivá stádia kanálků dají rozeznat. Například spermatocyty v prvním 

meiotickém dělení setrvávají velmi dlouho ve fázi pachytene a zaujímají segmenty I–X. 

Prakticky se pak pachytenní spermatocyty vyskytují až ve 2/3 kanálků jednoho řezu varlete. 

Pachytenní spermatocyty postupně zvětšují svůj objem a chromatin spermatocytů se pod 

světelným mikroskopem jeví jako silná a rozptýlená vlákna. Naopak spermatidy jsou ve 

světelném mikroskopu viditelné jako kuličky s tmavým bodem uprostřed (jádrem), kdy na jedné 

straně pod membránou každé kulaté spermatidy jsou velmi dobře viditelné kupící se váčky 

formujícího se akrozómu (spermiogenní stádia 1–7; segment I–VII; přibližně 1/2 tubulů), 

následně se spermatidy začnou protahovat a nabírat podobu elongovaných spermatid a spermií 

(spermiogenní stádia 8–16; segment VIII–XII a I–VIII) a jsou identifikovatelné ve všech 

stádiích tubulů (Obr. 1). 
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Obr. 1. Stádia spermatogeneze. A, In, B, spermatogonie typu A, přechodného typu In a typu B; Pl, L, Z, P, 

primární spermatocyte ve fázi preleptotene, leptotene, zygotene, pachytene; D, diakineze; Mi, meiotické dělení 

sekundárního spermatocytu. Spermiogeneze označena arabskými číslicemi 1 až 16; č. 1 až 8, kulaté spermatidy; 

č. 9 až 16, elongované spermatidy; I až XII, dvanáct stádií spermatogenního cyklu/dvanáct pomyslných segmentů 

semenotvorného kanálku. Každý segment schematicky oddělen Sertoliho buňkou. Pod schématem umístěny fotky 

kulatých a elongovaných spermatid ze světelného mikroskopu a pod membránou spermatid růžově značený 

formující se akrozóm (Hess & de Franca 2008). 

2.1.3  Homologní rekombinace  

V průběhu profáze I dochází k několika specifickým událostem. Ve fázi leptotene se 

k sobě kondenzované homologní chromozómy přiblíží a každý homolog mezi svými 

sesterskými chromatidami vytvoří bílkovinné osové vlákno. V zygotene se homologní 

chromozómy spojí pomocí těchto bílkovinných vláken po celé své délce, což může připomínat 

zavírání zipu. Tento proces je nazýván synapse homologních chromozómů. Zároveň se 

v leptotene působením topoizomerázy SPO11 (angl. sporulation protein 11) vytvoří na 

chromozómech dvouřetězcové zlomy (angl. double-strand breaks; DSB). DSB musí být 

bezprostředně v dalších fázích (do konce pachytene) opraveny procesem homologní 

rekombinace, která nakonec vyústí buď v tzv. crossing-over (výměna části chromatidových 

ramen nejčastěji mezi homologními chromozómy; CO), či non-crossing-over (bez výměny 

chromatidových ramen; NCO). CO i NCO jsou doprovázeny jevem nazývaným genová 

konverze, což je jednosměrný přenos genetické informace z chromatidy donora na chromatidu 

recipienta. U DSB opravených jako CO dochází k překřížení chromatid mateřského 

a otcovského původu a k reciproké výměně homologních částí mezi překříženými 

chromatidami, navíc tato výměna tedy může být doprovázena genovou konverzí. Naopak při 

NCO k fyzické výměně částí chromatid nedochází, pouze jedna z chromatid například 
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mateřského homologa (donora) předá, či lépe „překopíruje“ právě krátký úsek své genetické 

informace na jednu z chromatid homologa otcovského původu (recipienta). Při opravě DSB, 

jejichž výsledkem je NCO, tedy nedochází k reciproké výměně genetické informace, změna se 

odehrává pouze na jedné ze dvou sesterských chromatid recipienta. V souhrnu je většina (okolo 

90 %) meiotických DSB opravena jako NCO. Současně je však na každém chromozómu 

alespoň jeden DSB opraven způsobem, který vyústí v CO, protože fyzické spojení homologních 

chromatid při CO je naprosto nezbytné pro přesné řazení a správný rozchod chromozómů 

v průběhu meiózy I. Porucha v homologní rekombinaci, která nedokáže zajistit tento obligátní 

CO, způsobuje sterilitu nebo různé chromozomální poruchy, například aneuploidie (review 

Allers & Lichten 2001, Handel & Schimenti 2010, Paigen & Petkov 2010, Cole et al. 2014, 

Crichton et al. 2014). 

V důsledku homologní rekombinace tak mohou vznikat potomci nesoucí jinou 

kombinaci alel na jednotlivých chromozómech, než nesli jejich rodiče. Homologní 

rekombinace je významným zdrojem genetické variability. Při vzniku nové, pro organismus 

výhodné, kombinace alel může dojít k pozitivní selekci a k dlouhodobému udržení alel 

v populaci. Homologní rekombinace je tak jedním z klíčových mechanismů evoluční genetiky. 

2.2 Hotspoty a Prdm9  

DSB, které jsou opraveny pomocí homologně rekombinačního aparátu, nevznikají 

v genomu lidí, myší a dalších eukaryotických organismů náhodně, ale jsou soustředěny do 

oblastí o šířce 1 až 2 kbp označovaných jako „hotspoty“ (review Arnheim et al. 2007). Většina 

hotspotů u savců je od sebe vzdálená 60 až 330 kbp a jen některé oblasti jsou odděleny 

tzv. „coldspoty“ delšími než 3 Mbp, kde k rekombinačním událostem prakticky nedochází 

(Myers et al. 2005, Smagulova et al. 2011). Samotná rekombinační aktivita jednotlivých 

hotspotů se liší až tisíckrát. Celkový počet reciprokých překřížení je udržován v konstantním 

rozmezí 20 až 50 CO na myší genom v průběhu meiózy I. Pro úspěšný průběh meiózy je 

nezbytné vytvořit alespoň jeden CO na chromozóm, čímž se však zároveň sníží možnost vzniku 

dalšího CO v jeho blízkém okolí (review Hillers 2004, Moens et al. 2007). 

Co přesně určuje pozici hotspotů a DSB v genomu, je předmětem řady výzkumů již více 

než 25 let. Umístění hotspotů a míru rekombinace ovlivňuje několik faktorů, které musí 

navzájem spolupracovat, protože ani jeden z nich není sám o sobě dostatečně silný pro to, aby 

zajistil přesnou pozici a správný počet všech hotspotů v genomu (Smagulova et al. 2011). Mezi 

tyto faktory patří například strukturní a funkční stavba chromozómů či epigenetické 
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modifikace. Zdá se totiž, že se rekombinační události sice vyskytují blízko genů (do 50 kbp), 

ale mimo jejich oblast transkripce (Myers et al. 2005). Všechny DSB, které jsou opraveny 

homologně rekombinačním aparátem, jsou ještě před samotným vznikem DSB označeny 

epigenetickou značkou – trimethylací lysinu 4 histonu H3 (H3K4Me3; Buard et al. 2009). 

Pozici hotspotů určuje i samotná sekvence DNA uvnitř hotspotů, kdy byl u lidí nalezen 

degenerovaný 13 bp dlouhý DNA motiv (CCNCCNTNNCCNC), který se vyskytuje přibližně 

u 41 % lidských hotspotů (Myers et al. 2008). Jelikož se ale tato sekvence vyskytuje ve velké 

míře i mimo oblast hotspotů, není pro přesné určení jejich pozice a aktivity u lidí dostačující 

(Berg et al. 2010). Co je tedy hlavním komponentem určujícím pozici hotspotů, když jím není 

samotná sekvence DNA, kterou obsahují?  

Na tuto otázku dokázalo do určité míry odpovědět hned několik nezávislých studií. 

Nejprve byl na základě srovnání rekombinačních aktivit několika myších kmenů objeven lokus 

na Chr 17, který reguluje pozici myších rekombinačních hotspotů (Grey et al. 2009, 

Parvanov et al. 2009). Jako nejvhodnější kandidátní gen z této oblasti se nabízel Prdm9, protože 

jako jediný ze studované oblasti kódoval protein s H3K4-methyltransferázovou aktivitou a dvě 

různá křížení, která se lišila typem haplotypu lokusu na Chr 17, se současně lišila i mírou 

H3K4Me3 ve sledovaných hotspotech (Buard et al. 2009, Parvanov et al. 2010, Baudat et al. 

2010). Na základě již zmíněného degenerovaného 13 bp dlouhého DNA motivu, který byl 

nalezen u 41 % lidských hotspotů, byl odvozen kandidátní DNA-vazebný protein, který by tento 

motiv mohl rozpoznávat, PRDM9 (Myers et al. 2010). Vazba lidského PRDM9 proteinu na 

jednom z hotspotů byla potvrzena také in vitro (Baudat et al. 2010). Tímto byl PRDM9 odhalen 

jako faktor regulující rozmístění rekombinačních hotspotů v myším a lidském genomu. Zbývá 

tedy odhalit „jen“ přesný molekulární mechanismus této funkce. 

Gen Prdm9, též Meisetz (angl. meiosis induced factor containing PR/SET domain and 

zinc-finger domain), je u myší exprimován výhradně v pohlavních orgánech, v případě samců 

v buňkách meiotické profáze I od preleptotene po časné/střední zygotene. Jedná se zatím 

o jedinou známou tkáňově specifickou H3K4-trimethyltransférázu kontrolující průběh meiózy. 

Protein PRDM9 z kmene C57BL/6J je tvořen 862 aminokyselinami a má několik funkčních 

domén. Na N-konci proteinu se nachází KRAB (angl. Krüppel-associated box) doména 

a SSXRD (angl. Synovial sarcoma, X breakpoint repression domain), v centrální části je 

PR/SET doména obklopená zleva jedním zinkovým kolenem (angl. zinc knuckle) a zprava 

jedním zinkovým prstem (angl. zinc-finger) a na C-konci PRDM9 proteinu je tandemová 
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repetice C2H2 zinkových prstů (Obr. 2; Hayashi et al. 2005, Birtle & Ponting 2006, Buard et al. 

2014).  

 

Obr. 2. Schéma proteinu PRDM9 a jeho funkčních domén. N-konec proteinu s KRAB (Krüpel-associated box) 

doménou a SSXRD (Synovial sarcoma, X breakpoint repression domain). Centrální část nese PR/SET doménu 

zleva obklopenou jedním zinkovým kolenem a zprava jedním zinkovým prstem. C-konec proteinu s tandemem 

repetic C2H2 zinkových prstů. Převzato a upraveno z Buard et al. (2014). 

Přesná funkce KRAB domény zatím není známá, pravděpodobně hraje roli v regulaci 

transkripce skrze interakci s dalšími proteiny (Birtle & Ponting 2006). U PR/SET domény se 

nejprve zdálo, že katalyzuje pouze methylaci již dimethylovaného H3K4 (Hayashi et al. 2005), 

později se ukázalo, že základním substrátem PRDM9 proteinu je i nemethylovaný H3K4, kde 

katalyzuje mono-, di-, trimethylaci H3K4 (Wu et al. 2013), nejspíš také H3K36 (Eram et al. 

2014) a pravděpodobně i dalších histonů (Koh-Stenta et al. 2014). Tandemová repetice 

zinkových prstů, který má α-helikální strukturu, určuje specifickou vazbu k DNA. Alely genu 

Prdm9 se nejčastěji liší počtem a proteinovou sekvencí jednotlivých zinkových prstů  

v C-koncovém tandemu repetic. Počet repetic zinkových prstů v tandemu se u hlodavců 

a primátů pohybuje většinou v rozmezí 7–16 (Oliver et al. 2009, Kono et al. 2014). Co se týče 

nesynonymních substitucí aminokyselin, například u mužů Japonské populace bylo v kódující 

oblasti genu PRDM9 nalezeno 35 jednonukleotidových polymorfismů (angl. single nucleotide 

polymorphisms, SNP), z nichž 31 bylo nesynonymních, vedoucích k záměně aminokyselin 

v sekvenci proteinu. Z těchto 31 nesynonymních SNP bylo 28 lokalizovaných v sekvenci 

kódující doménu zinkových prstů, z nichž se 24 týkala aminokyselinových zbytků, které 

zodpovídají za přímou vazbu proteinu PRDM9 k cílové sekvenci DNA (Thomas et al. 2009). 

Obecně jsou záměny pozorovány právě v kodónech na pozicích -1, 3 a 6 každého zinkového 

prstu v tandemové repetici PRDM9 (Oliver et al. 2009, Buard et al. 2014, Kono et al. 2014), 

které jsou zodpovědné za specifičnost vazby k cílové sekvenci DNA (Choo & Klug 1994). 

Proč právě domény zinkových prstů jsou silně divergované jak v rámci, tak i mezi druhy 

hlodavců, primátů a dalších organismů, když ostatní domény proteinu PRDM9 jsou poměrně 

konzervované? Proč právě ony jsou pod silným selekčním tlakem? Mohlo by to být například 

díky schopnosti C2H2 domén určovat pozici hotspotů (Baudat et al. 2010, Parvanov et al. 

2010)? Tato teorie je podporována několika důkazy. Byly objeveny obrovské variace v pozici 

DSB hotspotů mezi myšími poddruhy a v pozici rekombinačních hotspotů mezi lidmi v rámci 

jedné populace. Rekombinační hotspoty byly na jiných místech i při srovnání mezi příbuznými 
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druhy jako člověk a šimpanz – a to přesto, že jsou až z 99 % sekvenčně identičtí. Vybrané myší 

poddruhy se na totožném genetickém pozadí lišily pouze alelou genu Prdm9 (Brick et al. 2012). 

Variabilita alel lidského genu PRDM9 lišící se doménou zinkových prstů je v signifikantním 

vztahu s měnícím se rozmístěním hotspotů v lidské populaci, kde bylo identifikováno devět 

hlavních alel lidského genu PRDM9 (Baudat et al. 2010). Zástupci lidí a šimpanzů spolu nesdílí 

rozmístění hotspotů v genomu (Ptak et al. 2005, Winckler et al. 2005, Oliver et al. 2009) a liší 

se i v sekvenci genu PRDM9 (Auton et al. 2012). Pozitivní selekce, která je vyvíjena na doménu 

zinkových prstů genu Prdm9 tedy pravděpodobně vede k velké variabilitě v lokalizace hotspotů 

mezi i v rámci druhů (Baudat et al. 2010, Myers et al. 2010, Parvanov et al. 2010, Auton et al. 

2012). Pravděpodobně i DNA sekvence, kterou protein PRDM9 rozpoznává, se musí velmi 

rychle vyvíjet, což nepodporuje hypotézu doktora Hayashiho z roku 2005, že by PRDM9 byl 

hlavním meiotickým transkripčním faktorem (Oliver et al. 2009). Aktivní rekombinační 

hotspoty jsou u myší ve spermatocytech obohaceny epigenetickou značkou H3K4Me3 

(Buard et al. 2009, Smagulova et al. 2011) a při změně Prdm9 domény zinkových prstů zároveň 

dochází ke změně míry H3K4Me3, aktivity hotspotů a pozice homologní rekombinace 

(Grey et al. 2011). Podobně i u lidí stačí jen minimální změna v doméně zinkových prstů genu 

PRDM9 k inaktivaci hotspotu či vzniku hotspotu nového (Berg et al. 2010). Pomocí 

bioinformatických přístupů byly predikovány DNA vazebné motivy specifické pro vybrané 

alely genu Prdm9, bylo ukázáno, že se tyto predikované vazebné motivy nachází blízko centra 

hotspotů, i když ne úplně všech (Baudat et al. 2010, Grey et al. 2011, Smagulova et al. 2011, 

Brick et al. 2012, Billings et al. 2013). Degenerovaný 13 bp dlouhý lidský DNA motiv, který 

je rozpoznáván DNA vazebnou doménou lidského PRDM9, byl nalezen i u šimpanzů, ovšem 

tento motiv se nenacházel v oblasti šimpanzích hotspotů (Myers et al. 2010). Bylo zjištěno, že 

se PRDM9 protein lidí a šimpanzů liší počtem zinkových prstů (13 resp. 12) a aminokyselinové 

zbytky v pozicích -1, 3 a 6 jsou totožné pouze v prvním zinkovém prstu (Myers et al. 2010). 

Navíc bylo dokázáno, že všechny nebo téměř všechny zinkové prsty v doméně PRDM9 jsou 

potřebné pro vazbu ke specifickému úseku DNA (Billings et al. 2013). Pokud opravdu existují 

DNA vazebné motivy hotspotů, nejsou pravděpodobně sdíleny mezi druhy nebo alespoň mezi 

šimpanzi a lidmi, což by bylo i logické, pokud za jejich rozpoznání a aktivaci má zodpovídat 

protein PRDM9, jehož sekvence DNA vazebné domény zinkových prstů je mezi druhy rozdílná 

a je pod silným selekčním tlakem. 

Podle všeho je tedy gen Prdm9 zodpovědný za umístění rekombinačních hotspotů 

u myší i lidí (Baudat et al. 2010, Berg et al. 2010), a to prostřednictvím své DNA vazebné 
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domény v podobě zinkových prstů. Dalším cílem výzkumu proto bylo, zda u myší Prdm9 určuje 

pozici všech hotspotů a jakým způsobem tuto lokalizaci vůbec provádí. Díky nové metodě 

vyvinuté pro snadnější lokalizaci DSB a homologní rekombinace po celém genomu je dnes 

možné určit pozice DSB, a tedy i hotspotů s větší přesností. Metoda využívá jednořetězcových 

konců DNA, které vznikají po indukci DSB. Na tyto konce se váží proteiny DMC1 

(angl. dosage suppressor of Mck1) a RAD51 (angl. radiation sensitive 51), proti kterým jsou 

namířeny protilátky. Pomocí chromatinové imunoprecipitace a exonukleáz specifických pro 

dvouřetezcovou DNA je odstraněno rušivé pozadí a následným sekvenováním je s vysokou 

přesností určena poloha DSB (Smagulova et al. 2011, Brick et al. 2012, Khil et al. 2012). 

Porovnání rekombinačních map dvou myších kmenů se stejným genetickým pozadím lišícím 

se pouze alelami genu Prdm9 (rozdílný počet repetic a sekvence zinkových prstů v tandemu) 

se ukázalo, že spolu tyto myší kongeni sdílí pozice pouze 1,1 % hotspotů. Pokud se spolu 

naopak porovnávaly dva myší kmeny s odlišným genetickým pozadím ale se stejnou alelou 

genu Prdm9, sdílely spolu až 98 % hotspotů (Brick et al. 2012). Jednalo se o první důkaz, že 

pozice prakticky všech hotspotů jsou pod kontrolou Prdm9. Pokud se spolu křížily dva myší 

kmeny se stejným genetickým pozadím ale jinou alelou genu Prdm9, nedošlo u jejich potomků 

v F1 (první filiální) generaci ke zdvojnásobení počtu hotspotů. Zároveň hotspoty myší 

z F1 generace nejsou sumou hotspotů z parentální generace a neplatí zde zisk 50 % hotspotů od 

jednoho rodiče a 50 % od druhého (Smagulova et al. 2011, Brick et al. 2012). Počet CO (a DSB) 

na buňku (angl. recombination rate) není ale ovlivněn genem Prdm9 (Dumont & Payseur 2011, 

Dzur-Gejdosova et al., rukopis v přípravě). 

U kvasinek Saccharomyces cerevisiae se DSB přednostně tvoří v oblasti promotorů, 

která je chudá na nukleozómy. Do této oblasti právě transkribovaného genu je prostřednictvím 

interakce s RNA polymerázou II navedena specifická H3K4-methyltransferáza Set1 

(angl. Su(Var)3-9, enhancer-of-zeste, trithorax), která zde katalyzuje H3K4Me3 na prvním 

nukleozómu transkribovaného genu nejblíže k promotoru. Tato epigenetická značka je následně 

rozpoznávána dalšími proteiny, které společnou interakcí vytvoří DSB (review Borde 

& de Massy 2013). Jelikož většina identifikovaných hotspotů u myší (94 %) je označena 

epigenetickou značkou H3K4Me3 (Smagulova et al. 2011), vyvstala otázka, zda mezi 

kvasinkou a myší neexistuje funkční homologie – zda se DSB u myší přednostně také netvoří 

v oblasti promotorů. U myší se však H3K4Me3 v hotspotech nepřekrývá s H3K4Me3 

v promotorech, proto ani hotspoty a DSB nejsou u myší cíleně lokalizovány do promotorů, tak 

jako tomu je u kvasinek (Smagulova et al. 2011). Přesná funkce epigenetického značení 
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hotspotů je u myší tedy zatím neznámá, neboť H3K4Me3 se nachází i v oblastech, kde se 

meiotické DSB netvoří. Trimethylace H3K4 se také nachází v hotspotech myší, které mají 

nefunkční gen Spo11, jehož produkt indukuje tvorbu DSB. Proto tato značka není následkem 

vzniku a/nebo opravy DSB, ale je přítomna ještě před jejich vznikem, což potvrzuje funkci 

PRDM9 právě v iniciaci myší homologní rekombinace (Smagulova et al. 2011). V souvislosti 

s potenciální funkční homologií mezi myší a kvasinkou je však nutné zmínit, že u myších 

Prdm9-deficientních spermatocytů (Prdm9-/-) ke tvorbě DSB dochází, i když nejsou následně 

úspěšně opraveny (Hayashi et al. 2005) a že v těchto Prdm9-/- spermatocytech se  DSB 

přesouvají do funkčních genomických oblastí obohacených H3K4Me3 jako jsou například 

právě promotory (Brick et al. 2012).  

Jeden z možných scénářů regulace umístění DSB a hotspotů u myší je takový, že po 

navázání proteinu PRDM9 prostřednictvím domény zinkových prstů ke specifickému úseku 

DNA dojde k H3K4Me3 okolních nukleozómů a díky vzniklé otevřené konformaci jsou do této 

oblasti navedeny další komponenty nezbytné pro tvorbu DSB včetně SPO11 (Grey et al. 2011, 

Baker et al. 2014). Zahájení tvorby DSB sice není závislé na funkčním proteinu PRDM9, ale 

naopak je nezbytný pro přesnou a správnou lokalizaci DSB a hotspotů jako naváděcí signál 

dalších složek meiotické rekombinace. Zároveň PRDM9 pravděpodobně funguje jako ochrana 

před vznikem ektopických DSB, což je esenciální pro úspěšný průběh spermatogeneze u myší 

(Brick et al. 2012). Jistá homologie s kvasinkami zde však existuje, protože podobně jako 

u kvasinek se DSB u myší tvoří v oblasti chudé na nukleozómy. Vazba proteinu PRDM9 zde 

pravděpodobně způsobí reorganizaci nukleozómů do symetrického vzoru, kdy se uprostřed této 

oblasti bez nukleozómů nachází PRDM9 vazebný DNA motiv (Baker et al. 2014).  

2.3 Evoluční genetika a Prdm9  

Mezi reprodukčně izolační mechanismy, které zabraňují mezidruhovému 

rozmnožování, patří hybridní sterilita. Pokud se spolu kříží zástupci dvou různých druhů, 

pravděpodobně budou jejich potomci buď neživotaschopní, či alespoň sterilní. Zpravidla bývají 

v F1 generaci hybridů postiženi jen zástupci heterogametického pohlaví (Haldane 1922). 

Vlivem reprodukčních bariér, a tedy i sterilních hybridů proto mohou v průběhu evoluce vznikat 

nové druhy (speciace). Jakým způsobem dochází ke sterilitě (či letalitě) kříženců, vyřešil 

teoreticky ve 40. letech 19. století Dobzhansky-Mullerův model (Bateson 1909, cit. dle Flachs 

et al. 2014, Dobzhansky 1937, Muller 1942), podle kterého je sterilita hybridů způsobena 

nekompatibilitou genů. Pokud se populace na určitou dobu rozdělí na dvě dceřiné, mohou se 
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během rozdělení v každé populaci zafixovat určité změny. Vlivem selekce populace divergují 

například za vzniku nových alel, které jsou sice kompatibilní v rámci jedné dceřiné populace, 

ale po opětovném vzájemném křížení dvou dceřiných populací může u potomků dojít 

k negativním epistatickým interakcím mezi nově vytvořenými či změněnými alelami, a tedy 

k jejich nekompatibilitě (Dobzhansky 1937, Muller 1942). V hybridní sterilitě tedy dochází 

k omezení toku genů mezi nově vznikajícími druhy skrze neschopnost produkce fertilních 

hybridních potomků. Doposud byly na molekulární úrovni identifikovány čtyři geny hybridní 

sterility, tři z nich u octomilek – Odysseus, JYaplha, Overdrive (Ting et al. 1998, Masly et al. 

2006, Phadnis & Orr 2009) a jeden u myši domácí – Prdm9, což je doposud jediný známý gen 

hybridní sterility u obratlovců (Mihola et al. 2009).  

M. m. musculus a M. m. domesticus jsou zatím evolučně ne zcela izolované poddruhy 

myši domácí, což z nich dělá ideální modely pro studium speciace (Forejt et al. 2012). Hybridní 

zóna Mmm-Mmd, kde se zástupci těchto poddruhů střetávají a kříží, vede středem Evropy 

a zasahuje i na území České republiky. V této zóně se rodí hybridní samci, kteří mají sníženou 

fertilitu (Albrechtova et al. 2012, Turner et al. 2012). Při zkoumání hybridní sterility myši 

domácí byl nejprve identifikován lokus Hst1 (angl. hybrid sterility 1; Forejt & Ivanyi 1974) 

způsobující sterilitu samců pocházejících z křížení kmene C57BL/10J (dále B10; 95% genomu 

poddruhu Mmd) se zástupci poddruhu Mmm (Obr. 3). Poté byla oblast Hst1 lokalizována do 

první třetiny Chr 17 genetickým mapováním (Forejt et al. 1991). V dalším kroku pozičního 

klonování genu Hst1 byl pomocí specifických DNA sond a oligonukleotidových primerů 

izolován soubor DNA klonů, který pokrýval přibližně 2 Mbp myšího Chr 17 nesoucí i oblast 

Hst1 (Trachtulec et al. 1994). Kombinací dat získaných z této fyzické mapy a jemnější 

genetické mapy (Gregorova et al. 1996) bylo možné zúžit oblast nesoucí Hst1 gen pouze do 

580 kbp. Následné sekvenování a expresní analýzy genů dále zúžily tuto oblast Hst1 do úseku 

o délce 360 kb (Trachtulec et al. 2005). Testováním fertility F1 kříženců s transgeny nesoucími 

různě dlouhé překrývající se úseky z oblasti Hst1 byl identifikován gen hybridní sterility Prdm9 

(Mihola et al. 2009). Spermatocyty sterilních hybridů se projevují meiotickou zástavou 

v pachytene, kdy jsou některé chromozómy asynapsované a netvoří se sexuální tělísko 

(angl. sex body) nesoucí transkripčně umlčené pohlavní chromozómy XY (Mihola et al. 2009, 

Bhattacharyya et al. 2013). Alela Prdm9 z kmene C57BL/6J (dále B6) negativně interaguje 

s Chr X z kmene PWD/Ph (dále PWD; zástupce poddruhu Mmm), a je tedy jedním 

z dominantních negativních faktorů způsobující sterilitu samčích hybridů (Flachs et al. 2012). 

Nedávno byla oblast na Chr X, se kterou alela Prdm9B6 negativně interaguje, identifikována 
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jako lokus Hstx2 (angl. hybrid sterility, X chromosome 2) lokalizovaný do úseku o délce 4,7 Mb 

(Bhattacharyya et al. 2014). Existují však patrně i další lokusy způsobující sterilitu samčích 

hybridů, jelikož u Prdm9B6-deficientních hybridů nedošlo k úplné obnově samčí fertility 

(Flachs et al. 2012); stejně tak při použití jiných kmenů z poddruhu Mmm a Mmd byl 

fenotypový projev odlišný (pouze snížená míra fertility, ne kompletní sterilita), což může být 

způsobeno jak dalšími neznámými geny hybridní sterility, tak i polymorfismem mezi alelami 

genu Prdm9 či oblastmi Hstx2. Vliv polymorfismu jiného než v Prdm9 byl potvrzen při použití 

kmene PWK/Ph (dále PWK) jako jiného zástupce poddruhu Mmm, kdy hybridní samci 

(PWK x B6)F1 nebyli kompletně sterilní, měli nepatrné množství spermií a dokonce byli 

v určitém věku schopni produkovat potomstvo (Flachs et al. 2014). Je tudíž zřejmé, že hybridní 

sterilita myši domácí je multigenová záležitost.  

 

Polymorfismus v genu Prdm9 způsobuje tedy nejen rozdílné spektrum meiotických 

hotspotů mezi druhy, ale i samčí hybridní sterilitu myši domácí, což vede k reprodukční izolaci 

a vzniku nových druhů. Není zatím zřejmé, jak tyto dvě funkce souvisí. 

2.4 Lidské nemoci a Prdm9  

Doména zinkových prstů proteinu PRDM9 má díky schopnosti vazby DNA velmi 

důležitou roli, účastní se určení pozice CO a NCO a ovlivňuje genomovou stabilitu. Proč se 

tedy tak rychle vyvíjí a je značně variabilní, neměla by být naopak konzervovaná mezi druhy 

a stabilní? Homologní rekombinace je jednosměrný přenos genetické informace. Při opravě 

DSB je jako templát využita DNA sekvence druhého homologa, která však nemusí nést 

sekvenci aktivního hotspotu (Boulton et al. 1997). Pokud tedy dochází k nereciprokému 

přenosu genetické informace z jednoho homologního chromozómu na druhý a neexistoval by 

Obr. 3. Ukázka fertility samčích potomků 

u  vzorových křížení kmenů PWD (poddruh 

Mmm) a B10 (poddruh Mmd). Kmen, z kterého 

pochází matka (♀), je znázorněn v tabulce zleva 

doprava a původ otce (♂) shora dolů. Kruhy 

představují schéma samčího myšího genomu ve 

formě „lízátka“, mezidruhoví kříženci mají lízátko 

rozdělené na polovinu. Pohlavní chromozómy 

znázorněny jako vystupující přímky. Ne/sterilita je 

vykreslena přítomností/nepřítomností spermií 

v lízátku. Kromě kříženců (PWD×B10)F1 všichni 

samci (i reciproké křížení (B10xPWD)F1) mají 

spermie. Převzato a upraveno z Flachs et al. (2012). 
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nějaký kompenzační mechanismus, který by zajistil vznik nových hotspotů, vedlo by to 

v průběhu několika generací k postupnému vymizení všech hotspotů z genomu a ztrátě 

rekombinační aktivity (tzv. hotspot paradox; Boulton et al. 1997). Platnost hotspot paradoxu 

podporuje například degenerovaný 13 bp dlouhý motiv hotspotu, který byl nalezen u lidí, ale 

nevyskytuje se v sekvenci aktivních hotspotů šimpanzů. U lidí se v porovnání se šimpanzi tento 

13 bp dlouhý motiv ztrácí z genomové sekvence rychleji než ze sekvence šimpanzů, kde není 

tak často odstraňován, protože není používán jako motiv šimpanzích hotspotů (Myers et al. 

2010). Kompenzačním mechanismem může být právě rychlý vývoj genu Prdm9 a možná právě 

proto je doména zinkových prstů genu Prdm9 pod silným selekčním tlakem. 

Rychlý vývoj a výskyt řady polymorfismů genu Prdm9 v rámci lidské populace 

nepochybně existuje (Berg et al. 2010, Segurel et al. 2011, Jeffreys et al. 2013). Doména 

tandemových repetic zinkových prstů genu PRDM9 má charakter opakující se (minisatelitní) 

struktury a domény zinkových prstů jsou si navzájem podobné v rámci druhu více, než mezi 

druhy, což naznačuje, že by mezi zinkovými prsty mohlo docházet k rekombinacím, které by 

vedly k homogenizaci všech zinkových prstů v doméně v rámci jednoho druhu a zároveň by to 

vysvětlilo vysoký výskyt SNP v doméně zinkových prstů v rámci jedné lidské populace. Pokud 

vznikne mutace právě v jednom zinkovém prstu, může se touto „intrarekombinací“ poměrně 

snadno rozšířit do ostatních zinkových prstů v doméně a poté se v populaci pozitivní selekcí 

udržet (Thomas et al. 2009, Jeffreys et al. 2013). Minisatelitní struktura domény zinkových 

prstů genu PRDM9 by proto mohla ovlivňovat vlastní vývoj, generovat nové varianty genu 

PRDM9 a vyvolat tak vznik nového, či zánik již existujícího hotspotu (Myers et al. 2008, 

Baudat et al. 2010, Berg et al. 2010). Dle těchto studií by PRDM9 mohl být zodpovědný za 

chromozomální přestavby právě díky jeho schopnosti určit pozice budoucích CO. Některé alely 

genu PRDM9 dokonce mohou být jedním z rizikových faktorů, které ovlivňují vznik 

genomových přestaveb souvisejících například s dětskou leukémií (Hussin et al. 2013), 

hereditární neuropatií Charcot–Marie–Tooth typem 1A či jejím subtypem Hereditární 

neuropatií se sklonem k tlakovým obrnám způsobené v prvním případě duplikací a v druhém 

případě delecí na Chr 17 (Berg et al. 2010), nebo s mikrodelecí na Chr 7 označovanou jako 

Williams-Beurenův syndrom (Borel et al. 2012), tedy obecně s onemocněními způsobené 

nealelickými rekombinacemi. 

Dva na sobě nezávislé výzkumy se snažily zjistit, zda existuje spojitost mezi lidskou 

neplodností a různými variantami genu Prdm9 (Miyamoto et al. 2008, Irie et al. 2009). U dvou 

různých mužských skupin z Japonska, kteří neměli spermie a byli tudíž neplodní, byly nalezeny 
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celkem čtyři typy SNP v genu PRDM9. Dva SNP se vyskytovaly signifikantně častěji 

u neplodných mužů než u plodných kontrol (Miyamoto et al. 2008), druhé dva typy SNP se 

dokonce vůbec u zdravých kontrol neobjevily (Irie et al. 2009). Mechanismus, jakým tyto 

vzácné SNP ovlivňují mužskou neplodnost, je zatím neznámý a nelze samozřejmě ani vyloučit, 

že neplodnost je způsobena mutacemi v jiných genech. Identifikace mutací způsobujících 

mužskou neplodnost je celosvětovým problémem, patrně kvůli tomu, že jej ovlivňuje více 

faktorů. Mužskou neplodnost, jako známé civilizační onemocnění, ovlivňují i geneticky 

nepodmíněné faktory vnějšího prostředí či životní styl (např. Skakkeback et al. 2006). 

2.5 Ostatní organismy a Prdm9   

Gen Prdm9 má bezpochyby velmi významnou roli v reprodukční biologii myší či 

primátů, přesto ale není univerzálním regulátorem v lokalizaci hotspotů napříč říší Metazoa 

(Oliver et al. 2009). Gen Prdm9 zcela chybí u kuřat (Gallus gallus), žab (Xenopus tropicalis) 

a hmyzu (Drosophila melanogaster; Birtle & Pontig 2006, Heil et al. 2012). Pravděpodobně je 

nefunkční u vačic (Monodelphis domestica) a hlístic (Caenorhabditis elegans), kde zcela 

postrádá doménu zinkových prstů, či je neaktivní u paprskoploutvých ryb (Danio rerio) 

a pláštěnců (Ciona intestinalis), kde nebyl nalezen důkaz pozitivní selekce na jejich doménu 

zinkových prstů (Oliver et al. 2009). 

Velmi zajímavým modelem je funkce Prdm9 u psů (Canis familiars), kde je 

pravděpodobně pouhým pseudogenem, pozůstatkem aktivního genu, jelikož nese řadu mutací 

vedoucích k posunu čtecího rámce (angl. frameshift; Oliver et al. 2009, Axelsson et al. 2012). 

Tyto mutace nejsou následkem procesu domestikace, selekce vytvořené člověkem, jelikož byly 

nalezeny také v genomech volně žijícího předka psů vlka obecného (Canis lupus) i divokého 

příbuzného psů kojota prérijního (Canis latrans). Jelikož jsou mutace genu Prdm9 sdíleny 

napříč těmito třemi druhy, kdy sekvence studovaného úseku genu Prdm9 je mezi nimi téměř 

totožná, musely se mutace objevit ještě před oddělením společného předka vlka a kojota (před 

7,8 miliony let; Munoz-Fuentes et al. 2011). Jak je tedy určena pozice hotspotů v meiocytech 

psa? Je vůbec homologní rekombinace ve psích meiocytech lokalizována v hotspotech? 

A pokud ano, jaký mechanismus, který nezahrnuje protein PRDM9, je dokáže určit? 

U psů bylo identifikováno přibližně 40000 rekombinačních hotspotů, které však byly 

charakteristické trochu odlišnými znaky než hotspoty lidí či myší (Axelsson et al. 2012,  

Auton et al. 2013). Oblasti rekombinace jsou u psů velmi bohaté na CpG (tj. výskyt  

cytosin(C)-fosfát(p)-guanosin(G) v sekvenci DNA bezprostředně za sebou), které velmi často 
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lokalizují do okolí promotorů, navíc nezávisle na H3K4Me3, což je v kontrastu k vlastnostem 

oblastí rekombinace u myší (Auton et al. 2013). Na druhou stranu jsou právě promotory 

esenciálních genů u psa, v porovnání s člověkem a myší, méně často asociovány s CpG ostrovy. 

Pokud je jednou z rolí genu Prdm9 bránit tvorbě DSB ve funkčních oblastech genů (Brick et al. 

2012), je možné, že u psa by mohla existovat selekce proti CpG v promotorech, a to jako 

důsledek toho, jak se genom psů vyrovnává se ztrátou funkčního genu Prdm9 (Auton et al. 

2013). U psů tedy musí existovat alternativní mechanismus aktivace rekombinačních hotspotů. 

Tento mechanismus může mít určitou doplňující roli i u druhů, které aktivní gen Prdm9 kódují 

a zároveň může být i vysvětlením zahájení rekombinace u myší, které mají gen Prdm9 narušený 

a nefunkční či u druhů který gen Prdm9 zcela postrádají (Munoz-Fuentes et al. 2011, 

Axelsson et al. 2012, Auton et al. 2013). 

Zvláštní pozornost by se měla věnovat i rekombinačním událostem v krátké oblasti 

homologie Chr X a Chr Y, která je označována jako PAR (angl. pseudoautosomal region), 

jelikož právě redukce či absence rekombinace a CO v oblasti PAR způsobuje nesprávný 

rozchod Chr X a Chr Y, který může vyústit v aneuploidie a například Turnerův či Klinefelterův 

syndrom (např. Shi et al. 2001). Lokalizace myších hotspotů v oblasti PAR Chr X a Chr Y 

patrně není pod kontrolou genu Prdm9; Prdm9 kontroluje v myších spermatocytech lokalizaci 

hotspotů homologní rekombinace pouze na autozómech (Brick et al. 2012). Naopak u lidí byla 

pomocí chromatinové imunoprecipitace dokázána přímá vazba proteinu PRDM9 do oblasti 

PAR v somatických a tvorba DSB závislých na PRDM9 v germinálních buňkách, proto i v této 

oblasti pravděpodobně protein PRDM9 může u lidí určovat pozice hotspotů (Hinch et al. 2014, 

Pratto et al. 2014). U myší však možná funguje doplňující mechanismus, který řídí lokalizaci 

hotspotů v oblasti PAR Chr X a Y (Brick et al. 2012). 

2.6 Myš domácí  s delecí v  Prdm9 

Samci i samice laboratorní myši (poddruh Mmd) bez funkčního genu Prdm9 jsou sterilní 

(Hayashi et al. 2005). Spermatocyty těchto myších samců s Prdm9-/- mutací nedokončí 

meiotickou profázi I a meióza je zastavena ve fázi pachytene. Homologní chromozómy mají 

narušené párování, netvoří sexuální tělísko a spermatocyty vykazují snížené množství 

H3K4Me3. Přesto se v Prdm9-/- spermatocytech správně vytvoří DSB, které ale nejsou úspěšně 

opraveny (Hayashi et al. 2005). Porovnáním pozic hotspotů mezi Prdm9-/- mutanty a zdravými 

myšími spermatocyty bylo zjištěno, že v obou případech jsou DSB lokalizovány do oblasti 

hotspotů, avšak v případě mutantů jsou hotspoty směřovány do oblastí promotorů (Brick et al. 



25 

 

2012). Jestli gen Prdm9 navádí komponenty pro tvorbu DSB a poté také zodpovídá za jejich 

opravu, nebo zda je neschopnost opravit DSB pouze následkem jejich špatné lokalizace, zatím 

není jasné.  

Biologické děje jsou složité, jelikož kvůli nebezpečí vzniku mutací často nezodpovídá 

za jednu funkci pouze jeden protein. Kvůli ochraně organismu jsou řady biologických dějů 

alternovány hned několika nezávislými mechanismy, což by se dalo očekávat i v případě 

determinace pozic hotspotů rekombinace pomocí genu Prdm9. Mohl by zde být ještě jiný 

mechanismus, nezávislý na Prdm9, který chrání organismus před neschopností úspěšně vytvořit 

DSB. Mohly by existovat další geny (lokusy), které Prdm9 pomáhají, ale v případě Prdm9-/-

samců laboratorní myši nejsou schopny bez funkčního genu Prdm9 spermatocyty fungovat. 

V průběhu evoluce se některé organismy jako pes musely určitým způsobem s mutacemi 

vedoucími ke ztrátě funkčního genu Prdm9 vypořádat, a to možná právě tak, že 

z lokusů  Prdm9-závislých se staly lokusy Prdm9-nezávislé. 

V naší laboratoři (Mihola, Flachs, Škaloudová, Trachtulec; nepublikovaná data) jsme 

zjistili, že na genetickém pozadí poddruhu Mmm (kmen PWD), nedochází k úplné zástavě 

meiotické profáze I u samců s homozygotní delecí v genu Prdm9 jako na pozadí laboratorní 

myši poddruhu Mmd (kmen B6; Hayashi et al. 2005; viz Obr. 4). Cílem mé práce je zjistit 

genomové pozice lokusů, které rozdíl fenotypů mezi dvěma myšími inbredními kmeny 

způsobují. 

 

Obr. 4. Fenotypový rozdíl mezi samci poddruhu M. m. musculus a M. m. domesticus s homozygotní delecí 

v genu Prdm9. Schéma samčího myšího genomu jako v Obr. 3. Genotyp obou základních myších modelů je 

uveden nad příslušným schématem. Poškození obou alel genu Prdm9 je znázorněno jeho přeškrtnutím.  A) myší 

samci poddruhu M. m. domesticus (kmen B6) s homozygotní delecí v genu Prdm9 jsou sterilní, tedy bez spermií; 

B) myší samci poddruhu M. m. musculus (kmen PWD) s homozygotní delecí v genu Prdm9 jsou nesterilní a nesou 

spermie. 
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Jelikož jakýkoliv reproducibilní rozdíl mezi dvěma inbredními kmeny má genetickou 

podstatu, kterou je možné mapovat, jako hlavní výzkumný nástroj lze použít segregující 

populaci, např. F2 generaci, která vznikne zkřížením dvou kmenů, které se v námi studovaném 

fenotypovém znaku liší (Johnson et al. 2006). Budou spolu kříženi zástupci poddruhu Mmm 

s Mmd, kteří nesou heterozygotní deleci v genu Prdm9. U hybridů F2 generace, kteří nesou 

Prdm9-/- mutaci, bude sledován fenotyp (několik fertilitních parametrů) a izolována jejich 

genomová DNA, která se použije pro mapování SNP a/nebo mikrosatelitů, které jsou 

polymorfní mezi kmeny PWD a B6 a zároveň monomorfní v rámci jednoho kmene. 

Polymorfismy mikrosatelitových sekvencí se ve vysoké hustotě vyskytují napříč celým myším 

genomem a v rámci jednoho druhu/poddruhu/populace jsou velmi polymorfní; cílový lokus je 

namnožen pomocí PCR a délkový polymorfismus mezi alelami je následně rozeznán po 

elektroforéze PCR fragmentů na agarózovém nebo polyakrylamidovém gelu (review Guichoux 

et al. 2011; Silver 1995). Cílem mapování je najít oblast genomu, kde existuje signifikantní 

vztah mezi genotypovými hodnotami a sledovaným fenotypovým znakem. Hledáme tedy lokus 

pro kvantitativní znak (angl. quantitative trait locus, QTL), který by byl ve vazbě s určitým 

genetickým markerem. Takový lokus je následně potvrzován dalšími typy křížení. 

U následných křížení se různé kombinace alel potvrzovaného lokusu můžou objevit na 

konstantním genetickém pozadí, takže může být přímo sledován jejich vliv na fenotyp. Navíc 

se také zúžuje oblast polohy daného lokusu. Oblasti QTL budou nejprve mapovány za využití 

komerčně dostupného celogenomového genotypování výše zmíněných SNP, které je finančně 

poměrně náročné, a proto bude tímto způsobem genotypována jen část samčích hybridů.  

Tento výzkum by mohl přispět k objasnění různých interakcí genu Prdm9 a přispět tak 

k nalezení vztahu mezi sterilitou a poruchami genu PRDM9 u lidí či k vyjasnění dalších rolí 

tohoto genu, jako je ustanovování reprodukčních bariér mezi druhy. 
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3 CÍL PRÁCE 

 Hlavním cílem je nalezení genomových pozic lokusů, které způsobují rozdíl 

fenotypů mezi dvěma myšími inbredními kmeny s homozygotní delecí v genu 

Prdm9.  

3.1 Dílčí cíle  

 Genotypizace všech narozených samců a identifikace Prdm9-/- samců. 

 Fenotypizace Prdm9-/- samců. 

 Izolace vysokomolekulární DNA pro celogenomové genotypování SNP. 

 Statistické vyhodnocení a identifikace signifikantních QTL. 

 Zúžení a potvrzení oblastí QTL pomocí mikrosatelitových markerů. 

 Potvrzení QTL pomocí konsomických, popř. subkonsomických kmenů.
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4 MATERIÁL 

4.1 Chemikálie  

 Agaróza         Serva 

 Kyselina ethylendiaminotetraoctová (EDTA)   Serva 

 Ethanol        Merck 

 Ethidium bromid (EtBr)     Sigma 

 Eosin Y       Lachema 

 Isopropanol        Merck 

 Mowiol  (polyvinylalkohol)     Harco 

 Orange G       Sigma 

 Tris (Tris(hydroxymethyl)aminometan)    Roth 

 Xylen        Penta 

4.2 Pufry a roztoky 

 Bouine        Penta 

 GeneRuler 100 bp Plus DNA Ladder   Thermo Scientific 

 Hematoxylin       Sigma 

 Lambda DNA/HindIII Marker    Thermo Scientific 

 Midori Green DNA stain     Nippon Genetics 

 Hydroxid sodný (NaOH)     Serva 

 Solakryl       Sigma 

 1 x PBS (angl. phosphate buffered saline): 136,9 mM NaCl, 2,7 mM KCl, 1,5 mM 

KH2PO4, 8,1 mM Na2HPO4     ÚMG servisní pracoviště 

 TE pH 8,0: 10mM Tris·HCl, 1mM EDTA pH 8,0 

 0,5 x TBE: 44,5 mM Tris, 44,5 mM kyselina boritá, 1 mM EDTA  

 Cell Lysis Solution: součástí Puregene® Core Kit A   Qiagen 

 Protein Precipitation Solution: součástí Puregene® Core Kit A  Qiagen 

 DNA Hydration Solution: 10mM Tris·HCl, 1mM EDTA, pH 7,5 

        součástí Puregene® Core Kit A   Qiagen 

 Vzorková nanášecí barvička: 4,78M Orange G, 25% (v/v) glycerol   



29 

 

4.3 Enzymy 

 Proteináza K: součástí Puregene® Core Kit A   Qiagen 

 RNáza A: součástí Puregene® Core Kit A    Qiagen 

 Taq DNA polymeráza      Thermo Scientific 

4.4 Chemikálie pro PCR  

 10x  reakční pufr s KCl: 100mM Tris·HCl (pH 8,8 v 25°C), 500mM KCl, 0,8% (v/v) 

Nonidet P40       Fermentas 

 10x reakční pufr s (NH4)2SO4: 750mM Tris·HCl (pH 8,8 v 25°C), 200mM (NH4)2SO4, 

0,1% (v/v) Tween 20      Fermentas 

 25mM MgCl2       Fermentas 

 12,5mM dNTP MIX      Serva 

 Primery pro PCR (Tab. 1) 

4.5 Programy a databáze  

 Dokumentační software GeneSys  

 Microsoft Office Excel 

 PyRAT - https://pyrat.img.cas.cz 

 statistický programu R 3.1.0 a jeho balíček R/qtl 

 

https://pyrat.img.cas.cz/


 

 

Tabulka 1: Použité PCR primery 

Název Primer 1, Primer 2 Délka amplikonu [bp] ** Ta [°C] Polymorfismus 

Prdm9tm1 
ACTCTAGGTATGTGAACTGTGC, 

CACAACCTGGTCTGATAACCC 
111 (B6)/107 (KO) 56 B6 > KO 

Prdm9em1* 
AGGAATCTTCCTTCCTTGCTGTCG, 

CGCCATTCAGGCTGCGCAACTGTT 
450 (B6)/319 (KO) 58 KO > B6 

DXMit55 
CTGCTTCCAGAATATTATCACTACTCC, 

AAAACATCCATTTATGTTAACACACA 
137 55 B6 > PWD 

DXMit81 
GAGGAGCATCAACCTTCTCG, 

GAGGTGGGGAGAAACAGAGG 
200–211 55 B6 > PWD = PWK 

DXMit159 
ACCTTTTCAGGAAATTACTTGGC, 

TTTAATTGCAGTCAATGATCCG 
94–97 55 PWD > B6 

DXMit92 
GTATATCTTGCAGCAATAGAAACCC 

TCCTCTATATCTGTGCTGTAAGATGC 
146–155 55 PWK > PWD > B6 

DXMit87 
TGAGAAAAGTGGTGTGTTTCTAGC, 

CATTACCTAGGCCTACTTGTAGATCC 
145–148 53 B6 > PWD = PWK 

DXMit25 
TTCCCAAGCTGCTGTTTCTT, 

TGGCAGCACTTTAAGCATTG 
166–171 55 PWD = PWK > B6 

DXMit60 
AATGCCTGGTTCTTAGAGGATG, 

CAGCAACAAGAGAGTTTCATGC 
102 51 PWD > B6 

DXMit242 
TTACTTTATTACATGTGTTTGCATACA, 

AAGTACCAGGCATACGTGTGG 
148 55 B6 > PWD 

DXMit211 
ATTTAGTGAGCCTAAGATCATGCA, 

TTGCTCACACACACACAAATATG 
113–128 55 PWD > B6 

DXMit78 
TGTGTGACTGTATTGACTGCATG, 

TAACATCATCTTTATATTTCCATGAGG 
85–91 55 B6 > PWD 

DXMit212 
GGCACTTATACATATAGCATACACACA, 

TCCACATCCTTACTAGCATTTGA 
173 55 PWD > B6 

DXMit114 
ATGGCATCCACAGTACCACA, 

GTAAAATCAATTTGTGAATAAGGAAGC 
146–153 55 PWD > B6 

DXMit214 
AACAGGTTGAATTTATGTTTATGTACG, 

GGTGGTGGTGGTGATGGT 
113–124 55 B6 > PWD 

DXMit97 
CATTTGAAGTCAATATCAGTCATCG, 

AAAATGGATGGGGAAAGGAG 
134–140 55 PWD > B6 

3
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DXMit172 
TACCACAGTTTGAATAAAGATGTGTG, 

GAAGAAACCATGACTCCTCTTTG 
129–148 55 B6 > PWD 

DXMit31 
TTATGTGCTTATTAGCCAAGGTG, 

AAAATAGAACTTCAGCAGCATGC 
91–112 55 B6 > PWD = PWK 

D2Mit92 
TGTATGCACAGGTATTTCCCC, 

TGAGGAAAGGGGATAAAATTTG 
149 51 PWD = PWK > B6 

D2Mit13 
AGGACCAGAAGGACAGACCTATC, 

AAATCTCACAGGGAAAAAAAAGC 
190 55 B6 > PWD = PWK 

D3Mit57 
TCCAGTTACTTGGTGAACTCCA, 

ATATGTGTACATGTTCATGGTGTG 
152–157 58 PWD > PWK > B6 

D3Mit252 
GGGGGAGCATTTCACATTC, 

GGACCTGGAGAGATAGTTGTGG 
233 51 PWD > PWK = B6 

D12Mit215 
AATTTATATTGGAGAGAGAGGGGG, 

TGATGTTTTTACATTAATTGTTCTCTC 
125 55 PWD = PWK > B6 

D16Mit165 
AAATCAGTTGGCTCTATTAGTTTGG, 

AATGTAAACCCTAACTAGGTCTCTCTC 
169–172 51 PWD = PWK > B6 

D16Mit57 
AAAAAATTTTAAACCATGTGAATGT, 

TGAAGTTTATTATGAGTTGAATCATGC 
112 51 B6 > PWD = PWK 

D16Mit12 
GAACTCAGTAAGCTCTCTATGCCC, 

GGAGGACTAGCAGGCTAGAGC 
192 55 B6 > PWD = PWK 

D16Mit76 
TTAAGGAGAAAGTAAAAGATACACACA, 

TATTGTTTTCCTGATCAAACATTTG 
88 55 PWD = PWK > B6 

D16Mit71 
TAGAAAATCTTCAAATAGGATCTGTTC, 

GAGCATTTCCCTTTTACCTGG 
154 55 PWD = PWK > B6 

Tab. 1. Použité PCR primery. Název, název primeru. Primer 1 a 2, sekvence levého a pravého primeru. Ta, teplota hybridizace (nasednutí) primeru ve 

stupních celsia (°C). Polymorfismus, porovnání délkového polymorfismu testovaných alel, rozdílné délky odečitatelné na agarózovém gelu. 
*Primer 3: ATTTCCCTGTATCTTCTTCAGGACT 

**vztaženo na sekvenci C57BL/6J (dále B6), KO = knock-outová alela 

3
1
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5 METODY 

5.1 Chov myší  

Chov myší ve zvěřinci Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky 

(ÚMG AV ČR) je bariérový. Prostor zvířat je oddělen od vnějšího prostředí, takže vstup 

a výstup zvířat, osob a materiálu je možný pouze způsobem zajišťujícím ochranu před průnikem 

nežádoucích vlivů z vnějšího prostředí. O myši zde pečuje vyškolený personál. Ke komunikaci 

s ošetřovateli se používá aplikace PyRAT (angl. Python based Relational Animal Tracking), 

kde jsou myši evidovány a kam se zadávají požadavky pro odstavení, připuštění, odběr tkáně 

a vyskladnění myší pro pokusy. 

5.2 Myší kmeny  

Zástupci divokého myšího poddruhu Mmm byly v roce 1972 odchyceny v okolí Prahy. 

Sourozeneckým křížením těchto divokých myší byly odvozeny inbrední kmeny PWD a PWK 

(Gregorova & Forejt 2000). Oba kmeny jsou udržovány ve zvěřinci ÚMG AV ČR v Praze. 

Myší inbrední kmen B6 byl dovezen do ÚMG v roce 1998 z The Jackson Laboratory v Bar 

Harbor, USA. Do embryonálních kmenových buněk 129P2/OlaHsd byl vnesen artificiální úsek 

DNA, který nesl reportérový gen LacZ, gen pro neomycinovou rezistenci Neor a úsek DNA 

identický ke genu Prdm9; na základě homologní rekombinace komplementárních úseků bylo 

touto kazetou nahrazeno prvních pět exonů genu Prdm9, a tak vytvořen kmen  

129P2/OlaHsd-Prdm9tm1Ymat (Hayashi et al. 2005). Kmen s nulovou alelou genu Prdm9,  

B6-Prdm9tm1Ymat (dále Prdm9tm1), byl připraven pomocí opakovaného zpětného křížení 

(10 generací) kmene 129P2/OlaHsd-Prdm9tm1Ymat na B6 pozadí (Flachs et. al 2012). 

Opakovaným zpětným křížením této alely na kmen PWD byl připraven kmen  

PWD-Prdm9tm1Ymat (Flachs et. al, rukopis v přípravě). Druhý typ kmene nesoucí nulovou alelou 

genu Prdm9, B6-Prdm9em1Fore (dále Prdm9em1), byl vytvořen na ÚMG. Do B6 zygot byla 

vnesena mRNA kódující konstrukt nukleázy s tandemem čtyř repetic zinkových prstů. Díky 

specifické vazbě zinkových prstů k DNA vytvořila nukleáza dvouřetězcový zlom v exonu 9 

genu Prdm9, který byl opraven za vzniku 4 bp dlouhé delece. Tím došlo k posunu čtecího rámce 

a vzniku nulové alely genu Prdm9 (Mihola et al., rukopis v přípravě). Subkonsomické kmeny 

C57BL/6J.PWD-Chr X.2 (dále DX.2) a C57BL/6J.PWD-Chr X.1s (dále DX.1s) byly 

připraveny opakovaným zpětným křížením (PWD x B6)F1 samic na B6 pozadí. Pro každou 

generaci zpětného křížení byly vybrány pomocí mikrosatelitových markerů (Mit marker) pouze 
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samice nesoucí odpovídající rekombinantní úsek Chr X z kmene PWD (Gregorová et al. 2008, 

Bhattacharyya et al. 2014). V případě DX.2 subkonsomika byl tento diferenciální úsek mezi 

pozicemi 38,5 a 129,5 Mbp Chr X a v případě DX.1s subkonsomika byl tento úsek mezi 

pozicemi 0 a 69,6 Mbp Chr X. Udávané pozice jsou dle verze myšího genomu GRCm38/mm10 

(Bhattacharyya et al. 2014).  

5.3 Odběr tkáně pro izolaci  DNA 

Vzorkem tkáně pro izolaci DNA byl 0,5 až 2 cm dlouhý kousek ocásku, který odebral 

ošetřovatel na základě požadavku v PyRATu. Ocásek byl ihned po odstřihnutí uchován 

v centrifugační mikrozkumavce (objem 2 ml) v mrazáku.  

Ocásek byl odebírán také během pitev v laboratoři, kvůli zpětné kontrole genotypu či 

izolaci většího množství kvalitnější DNA. Po usmrcení jedince následovala pitva a odstřihnutí 

ocásku do mikrozkumavky, která byla ihned přesunuta do nádoby s tekutým dusíkem. 

Krátkodobě (tj. několik desítek minut) byla tkáň uskladněna na ledu, dlouhodoběji v -80 °C. 

Stejným způsobem byla u vybraných jedinců uchovávána i slezina. 

5.4 Extrakce genomové DNA alkalickou denaturací  

Alkalická extrakce je vhodná pro rychlou izolaci DNA za účelem genotypizace 

a amplifikace produktů o velikosti ideálně do 200 bp (metoda HotSHOT; Truett et al. 2000). 

Při amplifikaci delších produktů bylo nutné v dalších bodech protokolu zacházet se vzorkem 

šetrněji.  

Při extrakci DNA byla zkumavka s ocáskem neustále uchovávána na ledu. Z ocásku byl 

odstřihnut fragment dlouhý asi 3 mm. Fragment tkáně byl přidán do 600 µl předem 

připraveného roztoku NaOH (50 mM) v 1,5ml mikrozkumavkách. Následně byl vzorek s tkání 

inkubován 90 minut v 95 °C (termostat Hybridiser HB-1D, Techne). Po rozpadu tkáně byly na 

dně zkumavky viditelné chlupy a obratle a v supernatantu byla rozpuštěná DNA. Běžně se po 

zchladnutí vzorek protřepával, aby se tkáň dokonale rozpadla. Při amplifikaci delších produktů 

bylo protřepání vynecháno. Po zchladnutí následovala neutralizace, kdy bylo k lyzátu přidáno 

50 µl 1M Tris·HCl (pH 8). Poté byl vzorek lehce promíchán převrácením zkumavky 

a centrifugován 6 minut na maximální otáčky (16100xg, pokojová teplota; mikrocentrifuga 

5415 D, Eppendorf), čímž se nečistoty a nerozpadlá tkáň usadily na dně zkumavky. Následně 

byl vzorek ihned použit pro genotypizaci (bez ředění), nebo byl uchován v 4 °C (do dvou týdnů) 

či v -20 °C (déle jak dva týdny).  
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5.5 Extrakce vysokomolekulární DNA pro MegaMUGA sekvenování 

pomocí Gentra® Puregene® Core K it A od firmy Qiagen 

Z širší koncové části myšího ocásku byly odebrány 2 mm tkáně do 300 µl roztoku „Cell 

lysis solution“. Tkáň byla rozstříhána na malé kousky. Ke vzorku bylo přidáno 1,5 µl 

proteinázy K o koncentraci 20 mg/ml. Vzorek byl 25x převrácen a přes noc inkubován na  

mini-rotátoru RS-24 (Biosan) v termostatu EN 500 při 55 °C (Trigon-plus) až do rozpuštění 

tkáně (cca 12 hodin). Následovala centrifugace 1 minutu při 1400xg v pokojové teplotě 

(mikrocentrifuga 5418, Eppendorf), kdy se usadily obratle a chlupy. Poté byl supernatant 

odebrán do nových 1,5ml mikrozkumavek. K supernatantu bylo přidáno 1,5 µl RNázy A 

a vzorek byl 25x převrácen. Následovala inkubace v termomixéru Comfort (Eppendorf) 

1 hodinu při 37 °C a za mírného třepání. Poté byl vzorek ihned přesunut na led na 1 minutu 

a následně bylo do vzorku přidáno 100 µl roztoku „Protein precipitation solution“ (roztok LiCl). 

Vzorek byl protřepáván na vortexu (REAX Top, Heidolph) 20 vteřin a následně centrifugován 

3 minuty na maximální otáčky (16900xg, pokojová teplota); tímto krokem byly vysráženy 

proteiny. Supernatant byl přenesen do nových 1,5ml mikrozkumavek a ke vzorku bylo přidáno 

300 µl isopropanolu. Vzorek byl 50x překlopen, čímž se vysrážela DNA. Následovala 

centrifugace 1 minutu na maximální otáčky (16900xg, pokojová teplota). Supernatant byl 

opatrně vylit a DNA ve formě pelety promyta 300 µl 70% ethanolu. Vzorek byl 1 minutu 

centrifugován na maximální otáčky (16900xg, pokojová teplota), následně byl odstraněn 

supernatant a peleta byla sušena 5 minut při pokojové teplotě. K peletě bylo přidáno 25 µl 

roztoku „Hydration solution“ (pufrovaná voda), vzorek byl 5 vteřin protřepáván a poté 1 hodinu 

inkubován v 65 °C v termomixéru, čímž se částečně DNA rozpustila. Pro dokonalé rozpuštění 

byl vzorek DNA ještě inkubován přes noc v termomixéru za mírného třepání při pokojové 

teplotě. Druhý den byla změřena koncentrace a kvalita (poměr A260/A280, A260/A230) DNA na 

spektrofotometru ND-1000 (NanoDrop). Vzorek byl naředěn ultračistou vodou (vodní systém 

Synergy UV, EMD Millipore) na koncentraci 300 ng/µl a pro kontrolu kvality a velikosti DNA 

byl puštěn 1 µl vzorku na 1% (w/v) agarózový gel. Ke stanovení délky DNA sloužila DNA 

fága λ naštěpená enzymem HindIII. Správně izolovaná vysokomolekulární DNA se na gelu 

objevila jako jeden ostrý proužek, který odpovídal velikosti 23 kbp. Vzorek DNA byl uskladněn 

ve 4 °C. 

Vysokomolekulární DNA vybraných Prdm9-deficientních samců (68 Prdm9-/- samců) 

byla genotypována pomocí tzv. MegaMUGA čipů založených na platformě Illumina® Infinium 

(angl. The Mega Mouse Universal Genotyping Array; http://csbio.unc.edu/CCstatus/index.py), 

http://csbio.unc.edu/CCstatus/index.py
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které genomovou DNA otestují na 77 tisíc SNP s průměrnou vzdáleností 33 kbp, jejichž pozice 

je uvedena dle verze myšího genomu NCBI verze 37 (angl. The National Center for 

Biotechnology Information Build 37), který byl uvolněn v červenci 2007 (NCBI37/mm9). 

Genotypy získané pomocí MegaMUGA čipů byly analyzovány v pilotním QTL mapování 

Prdm9-/- samců a výsledné signifikantní vzdálenosti byly převedeny na nejnovější verzi myšího 

genomu GRCm38/mm10 zveřejněné v lednu 2012 (angl. Genome Reference Consortium 

Mouse Reference 38) pomocí http://cgd.jax.org/mousemapconverter/ konvertoru. 

5.6 Genotypizace 

Myši byly většinou genotypovány okolo 4.–6. týdne života. Celkový objem PCR reakce 

byl 20 µl při použití primerů detekujících Prdm9tm1alelu a primerů rozlišujících délkový 

polymorfismus vybraných mikrosatelitů. Při použití primerů detekujících Prdm9em1 alelu byl 

celkový objem reakce 25 µl. Reakční směs pro amplifikaci Prdm9tm1 alely obsahovala vodu, 

PCR pufr s KCl (50 mM), 1,6mM MgCl2, 220µM každého dNTP, 0,3 U Taq DNA polymerázy, 

400 nM všech tří primerů a 2 µl DNA templátu (izolovaného HotSHOT metodou). Reakční 

směs pro amplifikaci Prdm9em1 alely obsahovala vodu, PCR pufr s KCl (50 mM), 

1,8mM MgCl2, 250µM každého dNTP, 0,3 U Taq DNA polymerázy, 400 nM obou primerů 

a 1 µl DNA templátu (izolovaného HotSHOT metodou). Při amplifikaci mikrosatelitových 

polymorfismů byly použity dva typy reakčních směsí, které se lišily solí v PCR pufru. Reakční 

směs tak obsahovala vodu, PCR pufr s KCl (50 mM) nebo s (NH4)2SO4 (20 mM), 1,6mM 

MgCl2, 220µM každého dNTP, 300 nM obou primerů a 2 µl DNA templátu (izolovaného 

HotSHOT metodou). Amplifikace DNA templátu pomocí PCR proběhla v 8-jamkových 

mikrozkumavkách („stripech“) v jednom z našich přístrojů pro PCR (GeneAMP PCR 

Systém 9700, Applied Biosystems; TProfessional Basic Gradient, Biometra; XP-Cycler, Bioer) 

za podmínek uvedených v tabulce 2–5.  

Tabulka 2: Amplifikační program pro detekci Prdm9tm1 nulové alely 

Cyklus 1.krok 2.krok 3.krok 

1. 94 °C – 1:15 60 °C – 0:05 68 °C – 0:30 

2. 94 °C – 0:30 60 °C – 0:05 68 °C – 0:35 

3.–37. 94 °C – 0:30 58 °C – 0:15 68 °C – 0:40* 

Závěr 72 °C – 5:00 – – 

Tab. 2. Amplifikační program. Cyklus, počet cyklů zahrnující 1.–3. krok. 1. krok, 

denaturace. 2. krok, hybridizace, nasedání primerů. 3. krok, elongace.  
*každý cyklus se prodlouží o 1 vteřinu 

 

http://cgd.jax.org/mousemapconverter/
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Tabulka 3: Amplifikační program pro detekci Prdm9em1 nulové alely 

Cyklus 1.krok 2.krok 3.krok 

1. 95 °C – 4:00 – – 

2.–4. 95 °C – 0:30 60 °C* – 0:25 72 °C – 0:30 

5.–32. 95 °C – 0:30 56 °C – 0:25 72 °C – 0:30 

Závěr 72 °C – 6:00 – – 

Tab. 3. Amplifikační program. Cyklus, počet cyklů zahrnující 1.–3. krok. 1. krok, 

denaturace. 2. krok, hybridizace, nasedání primerů. 3. krok, elongace.  
*každý cyklus snížení teploty o 0,5 °C 

Tabulka 4: Amplifikační program pro lokus DXMit87 

Cyklus 1.krok 2.krok 3.krok 

1. 95 °C – 2:00 – – 

2.–37. 94 °C – 0:35 58 °C – 0:15 70 °C – 0:15* 

Závěr 72 °C – 2:00 – – 

Tab. 4. Amplifikační program. Cyklus, počet cyklů zahrnující 1.–3. 

krok. 1. krok, denaturace. 2. krok, hybridizace, nasedání primerů. 3. 

krok, elongace.  
*každý cyklus se prodlouží o 1 vteřinu 

Tabulka 5: Program pro ostatní Mit lokusy KCl (Tm = 55 °C)/(NH4)2SO4 (Tm = 51 °C) 

Cyklus 1.krok 2.krok 3.krok 

1. 95 °C – 2:00 – – 

2.–39. 94 °C – 0:35 55/51 °C – 0:40 72 °C – 0:45 

Závěr 72 °C – 3:00 – – 

Tab. 5. Amplifikační program. Cyklus, počet cyklů zahrnující 1.–3. krok. 1. krok, denaturace. 2. krok, 

hybridizace, nasedání primerů. 3. krok, elongace.  

5.7 Elektroforéza  

Získané PCR amplikony byly rozděleny na horizontální gelové elektroforéze (zdroj 

napětí RPS 301, AP Czech; elektroforetická vana Model 96 Cell, Bio-Rad). Na základě délky 

amplikonů (Tab. 1) a délkového polymorfismu mezi jednotlivými amplikony byly použity 

2% (w/v; fragmenty větší než 250 bp), 4% (w/v; fragmenty 150 až 250 bp ) nebo 5% (w/v; 

fragmenty menší než 150 bp) agarózové gely. DNA byla zviditelněna pod UV světlem pomocí 

interkalační látky EtBr (10 mg/ml) nebo roztokem fluorescenční barvy Midori Green (Nippon 

Genetics). Oba roztoky se přidávaly přímo do rozpuštěného gelu před ztuhnutím, v množství 

10 µl (EtBr) nebo 2 µl (Midori Green) na 100 ml gelu. Před nanesením vzorku na gel byla ke 

každému vzorku přidána nanášecí barvička Orange G s glycerolem v množství jedné desetiny 

objemu vzorku. Elektroforetická sestava byla přelita 0,5 x TBE pufrem a byla puštěna pod 
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napětím 8,4 V/cm. DNA v gelu byla zviditelněna pod UV světlem a gely vyfoceny pomocí  

UV-transluminátoru s kamerou (G:Box, Syngene) s dokumentačním systémem GeneSys 

(Syngene). 

5.8 Fenotypizace 

5.8.1  Pitva 

Řešitelka úspěšně absolvovala kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné 

způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle § 15d odstavce 2 písmeno a) zákona č. 246/1992 Sb., 

na ochranu zvířat proti týrání. S pokusnými zvířaty bylo zacházeno v souladu s tímto zákonem. 

Dospělí samci byli fenotypováni většinou okolo 11. týdne života. Myši byly uspány 

chloroformem a poté byly usmrceny dislokací krční páteře. Následně bylo zváženo celé tělo 

(váha těla, VT) a otevřena břišní dutina. Nejprve byla vyjmuta celá nadvarlata (řec. epididymis) 

zahrnující hlavu (lat. caput), tělo (lat. corpus) a ocas (lat. cauda), která byla vložena do 0,5 ml 

vychlazeného 1 x PBS a zpracována dle kapitoly 5.8.2 Stanovení počtu spermií a dle 

5.8.3 Stanovení malformací spermií. Poté byla vyjmuta varlata (lat. testes), která byla zvážena 

(váha varlat, VV) s přesností na tři desetinná místa v gramech. Varlata byla propíchnuta jehlou 

pro lepší prosycení fixačním roztokem a vložena do 2 ml fixačního roztoku Bouine 

a zpracována dle kapitoly 5.8.4 Histologické řezy varlat. Myším byl dále odebrán ocásek 

a slezina pro případné ověření genotypů či izolaci vysokomolekulární DNA. Ocásek a slezina 

byly odebrány do 1,5ml centrifugačních mikrozkumavek a uskladněny v -80 °C.  

5.8.2  Stanovení počtu spermií  

Počet spermií (PS) byl stanoven pomocí Bürkerovy počítací komůrky. Odebraná 

epididymys byla důkladně rozstříhána pitevními nůžkami v 0,5 ml 1 x PBS (cca čtyřicet střihů). 

Poté bylo vzorkem silně zatřepáno a asi 2 minuty byl ponechán v klidu na laboratorním stole 

kvůli usazení tukových a tkáňových nečistot. Následně bylo z vytvořené mezivrstvy 

s uvolněnými spermiemi odebráno 10 µl vzorku, který byl dle potřeby buď naředěn, nebo 

rovnou nanesen na Bürkerovu počítací komůrku rozdělenou na 12x12 čtverců (o výšce 

0,1 mm). Spermie, tj. hlavička s ocáskem, byly spočítány pod světelným mikroskopem (Eclipse 

E200, Nikon), a to ve čtvercích v obou diagonálách Bürkerovy komůrky, celkem 24 + 1 čtverců. 

Počet buněk v 25 čtvercích x 10000 x zředění se rovná koncentraci buněk/ml. Pro určení 

absolutního počtu spermií byla tato koncentrace vynásobena objemem PBS, ve kterém byla 

epididymis rozstříhána, tj. 0,5. 
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5.8.3  Stanoven í  malformací spermií  

Po stanovení PS bylo ze stejného vzorku s rozstřihanou epididymis po dalším 

promíchání a usazení tukových nečistot odebráno 180 µl vzorku do nové 1,5ml centrifugační 

mikrozkumavky a ke vzorku přidáno 20 µl 1% (w/v) barviva eosin Y (ředění 1 : 9). Vzorek byl 

ponechán 45 minut při pokojové teplotě kvůli důkladnému obarvení spermií. Následně se 

vzorkem znovu zatřepalo a poté se naneslo 15 µl vzorku na podložní sklo. Vytvořená kapka 

byla rovnoměrně rozetřena jiným podložním sklem po celé délce skla. Roztěr následně schnul 

5 minut a na závěr bylo na preparát naneseno průhledné tvrdnoucí médium Mowiol. Obarvený 

preparát byl pozorován pod světelným mikroskopem (Eclipse E200, Nikon).  

Způsob odečítání: Pro každou myš bylo na mikroskopickém sklíčku spočítáno 

minimálně 100 spermií, které dle morfologie hlavičky a bičíku byly zařazeny do příslušné 

morfologické kategorie (Obr. 5). Grafy podílů malformovaných spermií (Obr. 8 a 9) a příslušné 

koeficienty determinace R2 byly vytvořeny a vypočteny v programu Microsoft Office Excel. 

 

Obr. 5, A–I. Morfologické kategorie spermií. Zdravá spermie (A), malformace háčku (tupý háček; 

B), malformace bičíku (nasednutí hlavičky na bičík; C a D), malformace hlavičky (různé typy; E až I). 
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5.8.4  Histologické řezy varlat  

Varlata odebraná při pitvě byla přes noc fixována v roztoku Bouine. Poté byla dvakrát 

promyta v PBS, 30 minut inkubována v 50% (v/v) ethanolu a poté uskladněna v 70% (v/v) 

ethanolu až do doby, než byl spuštěn automatizovaný tkáňový přístroj ASP200S (Leica) pro 

dehydrataci a průnik vosku do tkáně. Tkáň byla uskladněna v 70% (v/v) ethanolu maximálně 

dva týdny. Poté byla varlata zalita do bločku parafínu (parafínová zalévací linka EG1150H, 

Leica) v takové pozici, aby bylo možné získat řezy v transverzální rovině ve vztahu k delší ose 

varlat. Po ztuhnutí byl bloček buď uskladněn ve 4 °C, nebo nařezán na mikrotomu (RM2255, 

Leica) na 3 µm tlusté řezy. Čerstvé řezy byly nejprve ponechány na 30 minut ve vodní lázně 

o teplotě 42 °C, a poté byly přeneseny na podložní sklo (30–40 řezů). Přes noc se sklíčka s řezy 

důkladně vysušila na plotně o teplotě 42 °C. Řezy byly následně barveny pomocí hematoxylinu 

a eosinu (barvení H-E; Tab. 6). Nejprve byly řezy zbaveny parafínu pomocí xylenu a zavodněny 

sestupnou alkoholovou řadou kvůli barvení ve vodných roztocích hematoxylinu a eosinu Y. 

Po obarvení byly řezy opět odvodněny vzestupnou alkoholovou řadou a na závěr projasněny 

xylenem. Přesný časový rozpis jednotlivých kroků barvení je uveden v tabulce 6.  

Tabulka 6.: Barvení řezů varlat H-E 

Doba barvení [min] Chemikálie 

5 xylen 

4–5 xylen 

4–5 xylen 

5 xylen : 100% (v/v) ethanol (1:1) 

4 100% (v/v) ethanol 

4 95% (v/v) ethanol 

4 70% (v/v) ethanol 

2 Destilovaná H2O 

1 Vodný roztok hematoxylin (Sigma) a omytí vodou 

4 Vodný roztok 1% (w/v) eosinu Y a omytí vodou 

1 Destilovaná H2O 

4 70% (v/v) ethanol 

4 95% (v/v) ethanol 

4 100% (v/v) ethanol 

5 xylen : 100% (v/v) ethanol (1:1) 

4–5 xylen 

4–5 xylen 
Tab. 6. Postup barvení řezů varlat H-E. První sloupec, doba barvení (min). Druhý sloupec, 

použité chemikálie. 

Po působení xylenu byl z řezů vytvořen trvalý preparát zakonzervováním v průhledném 

tvrdnoucím médiu Solakryl. Obarvené řezy varlat sterilních a nesterilních samců byly 

pozorovány pod světelným mikroskopem, viditelné kvalitativní rozdíly byly následně 

vyhodnoceny (Obr. 6).  
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Obr. 6, A a B. Porovnání řezů varlat sterilních (A) a nesterilních samců (B). Sk, semenotvorný kanálek; 
Lb, Leydigovy podpůrné buňky. 

Způsob odečítání: Ze 30–40 řezů jednoho varlete byly odečteny vždy tři řezy, které 

spolu bezprostředně nesousedí (rozestup cca deset řezů). V každém řezu bylo hodnoceno  

20–30 semenotvorných kanálků (pro celé varle tedy 60–90 kanálků). K danému 

vzorku/varleti/myši byla přiřazena jedna z kategorií:  

1) Varlata se spermiemi (Obr. 7, A a B): viditelné spermie na histologických řezech 

varlat jako potvrzení přítomnosti spermií v epididymis odečtené metodou 5.8.2 Stanovení počtu 

spermií. Pokud měl samec spermie v epididymis, ale na histologických řezech spermie žádné 

nebyly, zároveň zde byly ale přítomny jako nejpokročilejší stádium spermatogeneze 

elongované spermatidy, byli samci zařazeni do kategorie fertilních samců. Histologické řezy 

totiž nemusí být při velmi nízké koncentraci spermií dostatečně senzitivní. A podobně samci, 

kteří měli na histologických řezech jasně viditelné spermie, ale v epididymis spermie vůbec 

žádné neměli, byli do této skupiny také zařazeni, protože metoda Stanovení počtu spermií 

(5.8.2), má spodní limit 1000 spermií na epididymis, a proto se může stát, že vyhodnocené 

fenotypy spolu nekorelují. 

2) Varlata se zástavou a spermatidami (pravděpodobně post-meiotická zástava; 

Obr. 7, C a D): nejpokročilejší stádium spermatogeneze je kulatá (tj. kulička s výrazným jádrem 

uprostřed; Obr. 7, D) či elongovaná spermatida (tj. oválný neprůhledný útvar, což je formující 

se hlavička; Obr. 7, C); žádný kanálek na řezu neobsahoval spermie. 

3) Varlata s meiotickou zástavou (Obr. 7, E a F): potrhané vnitřky kanálků, většinou 

výrazná pachytenní stádia primárních spermatocytů (Obr. 7, E), ale i kanálky obsahující pouze 

spermatogonie a Sertoliho buňky (Obr. 7, F); žádný kanálek na řezu neobsahoval spermatidy 

ani spermie. 
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4) Samci, kteří nespadali ani do jedné z výše zmíněných fenotypových kategorií, byli 

vyhodnoceni zvlášť a nebyli použiti pro mapování (Tab. P7). Pokud samec nesl spermie 

v epididymis, ale na histologických řezech varlat nejenže neměl spermie, ale většinou ani 

spermatidy, mohlo by se v takovém případě jednat o kontaminaci při hodnocení počtu spermií 

v Bürkerově komůrce, a proto byl takový samec raději vyřazen. Těchto samců bylo 2,2 % 

(4 samci) ze všech 182 fenotypovaných samců všech generací. 

 

Obr. 7, A–F. Fenotypové kategorie dle histologických řezů varlat. Hs, hladká svalovina (3–4 vrstvy); 

Lb, Leydigovy buňky; Sb, Sertoliho buňka; Sg, spermatogonium; Sc, spermatocyt; kSp, kulatá 

spermatida; eSp, elongovaná spermatida; Sm, spermie. Varlata se spermiemi (A, B), varlata s post-

meiotickou zástavou (C, D), varlata s meiotickou zástavou (E, F). 
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Způsob hodnocení: Vzorek/varle/myš byl dle výše zmíněných kritérií zařazen do 

příslušné kategorie. V případě kategorie 1 byla stanovena přítomnost, či nepřítomnost spermií, 

a to na základě prozkoumání všech semenotvorných kanálků u minimálně tří odečítaných řezů. 

U kategorie 2 a 3 bylo dle počtu semenotvorných kanálků obsahujících spermatidy, 

popř. elongované spermatidy stanoveno jejich procentuální zastoupení v daném vzorku. Počet 

kanálku se spermatidami či elongovanými spermatidami byl vydělen celkovým množstvím 

odečítaných kanálků a výsledek byl vynásoben stem. 

Pro samce, kteří v epididymis a na histologických řezech nenesli spermie (PS = 0; 

kategorie 2 a 3) byla veličina PS nahrazena tzv. parametrem fertility (F), který umožnil samce 

bez spermií kategorizovat do dalších skupin a statisticky vyhodnotit (PS = 0 ∧ PS = F). 

Samcům, kteří dle histologických řezů nenesli ani spermatidy (kategorie 3), byla přiřazena 

hodnota F = 1. U samců pouze s kulatými spermatidami, bez elongovaných spermatid bylo 

F vypočteno jako procentuální zastoupení tubulů s kulatými spermatidami a přičteno 10 

(F = procento tubulů s kulatými spermatidami + 10). U samců s elongovanými spermatidami 

se F rovnalo procentu tubulů s elongovanými spermatidami plus 50. 

5.9 Mapování lokusů pro kvantitativní znaky (QTL)  

Hledané lokus/y pro kvantitativní znaky byly mapovány pomocí celogenomového 

genotypování SNP mezi kmeny PWD(PWK) a B6. Genotypizaci provedla firma Neogen 

pomocí MegaMUGA SNP čipů, jednalo se zhruba o 77 tisíc SNP. Výsledné genotypy byly 

vždy vztaženy k jednomu ze sledovaných fenotypů (váha varlat, VV; parametr fertility, F; 

binarizovaný počet spermií, binPS). Statistická analýza dat byla provedena ve statistickém 

programu R 3.1.0 a jeho balíčku R/qtl, s čímž mi pomohl doktorand Václav Gergelits. 

Pro hodnocení asociace mezi jednotlivými fenotypy a genotypem bylo nejprve nutné 

vybrat optimální QTL model. První možností bylo použít model předpokládající normální 

rozdělení fenotypu. Ukázalo se, že jednotlivé fenotypy vesměs nemají normální rozdělení, 

a proto bylo nutné data: a) logaritmicky transformovat, b) binarizovat (dává smysl v případě 

počtu spermií), nebo c) analyzovat neparametrickými metodami (které převedou hodnoty dat 

na jejich pořadí). 

Pro určení statistické významnosti asociace fenotypů a genotypů byla použita metoda 

Monte Carlo (permutační test) implementovaná ve funkci scanone balíčku R/qtl. Genotypová 

data získaná z MegaMUGA čipů byla přiřazena k danému fenotypu zvířete. Pro tato data se 

vhodnou testovou statistikou (viz výše) spočítaly tzv. LOD skóry (angl. Logarithm of Odds). 
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LOD skór je poměr logaritmických (o základu 10) věrohodností dat za alternativní a nulové 

hypotézy. Pro neparametrické testování se nazývá LOD skórem veličina, která nevychází 

z věrohodnosti, ale má podobné vlastnosti. Pro porovnání normálně rozdělěných dat jsou LOD 

skóry ekvivalentní statistikám t-testu a ANOVA. Pro porovnání dat nepocházejích 

z normálního rozdělení jsou LOD skóry ekvivalentní neparametrickým testům: dvou výběrový 

Wilcoxonův test pro dva možné genotypy (v případě Chr X) a více jak dvou výběrový  

Kruskal-Wallisův test pro více jak tři možné genotypy v případě autozómů (Broman & Sen 

2009). V případě MegaMUGA čipů se jednalo o desetitisíce hodnot testových statistik LOD, 

u kterých bylo nutné určit, zda jsou statisticky významné. Jelikož se jednalo o mnohonásobné 

porovnávání, a aby se předešlo množnosti, že by byl náhodou získán falešně pozitivní výsledek, 

určila se ze všech hodnot testových statistik hodnota jediná, a to maximum těchto LOD skórů. 

U tohoto maxima pak bylo zjišťováno, zda je významně větší než maximum LOD skórů 

očekávané za nulové hypotézy, která předpokládá nepřítomnost QTL. K tomuto porovnání bylo 

nutné znát pravděpodobnostní rozdělení maxima ze všech LOD hodnot za nulové hypotézy, 

které je pak porovnáváno s LOD maximem skutečných dat. Porovnávala se tak data naměřená 

s rozdělením dat předpokládaným za nulové hypotézy.  

Pravděpodobnostní rozdělení LOD maxima za nulové hypotézy bylo určeno z dat 

permutovaných. Permutace byla provedena tak, že genotypy byly ponechány na místě a k nim 

byl nově náhodně přiřazen fenotyp jiného samce, čímž se korelace genotypu a fenotypu 

vymazala. Toto nové přiřazení bylo provedeno u všech analyzovaných zvířat. U samců s nově 

nabytým fenotypem byla opět spočítána testová statistika a maximum LOD skór jako 

u původních dat. Permutace dat (přiřazení nového fenotypu ke genotypům) byla provedena 

např. tisíckrát, čím bylo získáno 1000 různých maximálních LOD skórů platných za nulové 

hypotézy, tj. odhad pravděpodobnostního rozdělení maximálního LOD za nulové hypotézy. 

Těchto tisíc hodnot bylo následně seřazeno podle velikosti a například číslo, které bylo 

50. největší, tedy bylo 95% kvantilem nulového rozdělení a zároveň námi stanoveným prahem 

statistické významnosti (α = 0,05), s kterým byly následně porovnávány LOD skóry z celého 

genomu. Podobně byla vypočtena p-hodnota, kdy bylo LOD maximum skutečných dat 

porovnáno se seřazenými LOD maximy za nulové hypotézy, p-hodnota byla určena 

procentuálně dle umístění skutečného LOD maxima v pořadí.
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6 VÝSLEDKY 

6.1 Malformace spermií Prdm9 - / -  samců  

Součástí fenotypizace Prdm9-/- samců bylo posouzení vnějšího vzhledu spermií 

a stanovení případného typu malformace hlavičky nebo ocásku spermií. Cílem bylo ověřit, zda 

průběh a narušená spermatogeneze u Prdm9-/- samců ovlivňuje tvar spermií.  

Celkem byla míra malformací spermií posouzena u 48 Prdm9-/- samců, kteří měli 

spermie v epididymis (Tab. P8). V bodovém grafu je možné sledovat vývojovou tendenci, kdy 

samci s absolutním počtem spermií pod hranicí 25000 spermií v obou nadvarlatech mají více 

jak 60 % spermií malformovaných (Obr. 8). Lze usuzovat, že čím víc spermií samci nesou, tím 

méně jich bude malformovaných. V grafu lze od tohoto tvrzení vysledovat dvě výjimky 

ID: 32671 a 33429, tito samci mají vysoký počet spermií (> 20 000 000) a zároveň více jak 

70 % spermií je malformovaných. U samců s takto vysokým počtem spermií bychom již spíše 

očekávali, že procento malformovaných spermií budou mít minimálně poloviční, okolo  

30–40 %. Možným důležitým aspektem při posuzování malformovaných spermií by mohl být 

věk samců, jelikož oba tito samci byli při pitvě a izolaci spermií 3- až 4,5-krát  starší (věk 385, 

resp. 288 dní) než průměrný věk fenotypovaných samců (80–90 dní), navíc oba dokázali i přes 

vysoké procento malformovaných spermií plodit potomky. Právě delší doba připuštění 

z důvodu jejich plodnosti způsobila fenotypizaci až v pozdějším věku Vynesené hodnoty jsou 

proloženy přímkou lineární regrese, pro určení do jaké míry jsou naměřená data zatížena 

chybou za předpokladu lineární závislosti porovnávaných hodnot s koeficientem determinace 

R2 = 0,3649. 

 

Obr. 8. Závislost podílu malformovaných spermií na absolutním počtu spermií Prdm9-/- samců. Osa x, 

absolutní počet spermií. Osa y, procento malformovaných spermií. Tečkovaná čára, přímka lineární regrese. 

R2, koeficient determinace. Červené body, starší samci. 
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Kromě celkového počtu malformovaných spermií, kde jsou zahrnuty všechny kategorie 

malformací (různé typy deformací hlavičky a ocásku; Obr. 5), bylo cílem zjistit, jaký vliv má 

malformace háčku hlavičky na počet spermií a fertilitu. Proto byly do grafu vyneseny 

malformace spermií bez kategorie jiný tvar háčku proti počtu spermií těch samých Prdm9-/- 

samců (Obr. 9). Tato hodnota se u samce ID: 32671 přiblížila přímce lineární regrese, tyto tvary 

hlaviček tvořily 34 % malformovaných spermií; z jeho schopnosti plodit potomky lze usoudit, 

že tyto „abnormality“ tolik neovlivňují funkčnost spermií. 

 

Obr. 9. Závislost podílu malformovaných spermií, bez kategorie změněného tvaru háčku, na absolutním 

počtu spermií Prdm9-/- samců. Osa x, absolutní počet spermií. Osa y, procento malformovaných spermií. 

Tečkovaná čára, přímka lineární regrese. R2, koeficient determinace. Červené body, starší samci. 

6.2 Četnosti samců se sledovanými fenotypy  

Pro lepší znázornění distribuce Prdm9-deficientních samců v jednotlivých 

fenotypových kategoriích a kontrolu normálnosti rozdělení důležité pro další postup, byl pro 

každý odečítaný fenotyp vytvořen histogram. Jednalo se o fenotypy váha těla (VT), váha varlat 

(VV), relativní váha varlat (rVV), parametr fertility (F), počet spermií (PS). V případě, že 

některý z odečítaných fenotypů nedosáhl po vynesení fenotypových dat v histogramu 

normálního rozdělení, byla data buď logaritmicky transformována, či binarizována, aby mohlo 

být provedeno QTL mapování. Pokud ani transformací dat nebylo dosaženo normálního 

rozdělení, byla data analyzována neparametricky. 

Z časových a finančních důvodů byli fenotypovaní samci rozděleni do dvou skupin; 

první skupina byla genotypována pomocí čipů přes celý genom; druhá skupina měla sloužit 

k potvrzení výsledků mapování a byla genotypována vybranými mikrosatelity. 
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V případě první analyzované skupiny čítající 68 Prdm9-/- samců použitých v mapování 

QTL pomocí MegaMUGA čipů (6.4.1 Kandidátní chromozómy na základě QTL mapování) 

bylo nutné zjistit kvalitu vstupních dat ve vztahu k odchylkám od normálního rozdělení. Ani 

u jednoho z pěti hodnocených fenotypů nebylo dosaženo normálního Gaussova rozdělení 

vstupních dat (Obr. 10), proto muselo být přistoupeno k výše zmíněným transformacím, 

popř. neparametrickému modelu testování. 

 

Obr. 10, A–E. Histogramy skupiny 68  Prdm9-/- samců v závislosti na sledovaných fenotypech. Osa x, váha 

těla VT v gramech (A); váha varlat VV v miligramech (B); relativní váha varlat rVV tj. absolutní váha varlat 

v miligramech vztažená na celkovou váhu těla v gramech (C); počet spermií v milionech (D); hodnota parametru 

fertility (E). Osa y, četnost samců sledované proměnné. 

V případě fenotypu PS, byla vstupní data binarizována do dvou kategorií, samci 

s nulovým počtem spermií v epididymis (PS = 0) a samci se spermiemi v epididymis (PS > 0), 

čímž se dala získaná data PS dále dobře statisticky modelovat (Obr. 11, A). Navíc se binarizace 

jako model transformace u fenotypu PS s hodnotami PS = 0 a PS > 0 nabízela, protože cílem 
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bylo nalézt faktor, který způsobuje rozdíl mezi dvěma kmeny myší lišících se v ne/přítomnosti 

spermií ve varlatech a/nebo v epididymis. Logaritmickou transformací F a VV se normálního 

rozdělení nedosáhlo (Obr. 11, B a C), nebyl tedy splněn předpoklad pro další analýzu, kterým 

je nutnost normálního rozdělení dat a v případě obou těchto fenotypů se muselo přikročit 

k neparametrickému testování.  

 

Obr. 11, A–C. Histogramy skupiny 68  Prdm9-/- samců v závislosti na transformovaných datech sledovaných 

fenotypů. Osa x, binarizovaný počet spermií PS = 0 a PS > 0 (A); logaritmus váhy varlat (B); logaritmus parametru 

fertility (C). Osa y, četnost samců sledované proměnné. 

Další statisticky analyzovanou skupinou bylo 97 Prdm9-/- samců testovaných 

v oblastech chromozómů vybraných na základě mapování MegaMUGA čipy. Samci byli 

genotypováni pomocí Mit markerů z vybraných oblastí (6.4.2 Genotypování kandidátních 

chromozómů pomocí mikrosatelitů). Rozdělení jednotlivých fenotypových dat pro tuto skupinu 

je vyneseno v histogramech (Obr. 12). 

 

 

Obr. 12, A–D. Histogramy skupiny 97  Prdm9-/- samců v závislosti na sledovaných fenotypů. Osa x, váha 

varlat VV v miligramech (A); relativní váha varlat rVV tj. absolutní váha varlat v miligramech vztažená na 

celkovou váhu těla v gramech (B); počet spermií v milionech (C); hodnota parametru fertility (D). Osa y, četnost 

samců sledované proměnné. 
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Ani v tomto případě nebylo dosaženo normálního rozdělení, proto se opět ve statistické 

analýze použil binarizovaný PS (Obr. 13, A) a pro fenotypy F a VV neparametrický přístup, 

jelikož ani logaritmickou transformací těchto veličin nebylo normálnosti dat dosaženo 

(Obr. 13, B; pozn. nenormální rozdělení logaritmu F neuvedeno). 

 

Obr. 13, A a B. Histogramy skupiny 97 Prdm9-/- samců v závislosti na transformovaných datech sledovaných 

fenotypů. Osa x, binarizovaný počet spermií PS = 0 a PS > 0 (A); logaritmus váhy varlat (B). Osa y, četnost samců 

sledované proměnné. 

Skupina 97 Prdm9-/- byla z důvodů uvedených v kapitole 6.4.2 rozdělena dle distálního 

Mit markeru na samce s DXMit31PWD(PWK) a samce s DXMit31B6. Ani u těchto dvou skupin 

nebylo dosaženo normálního rozdělení dat, a proto i v tomto případě byla QTL analýza 

provedena na binarizovaných datech PS a neparametricky modelovaných datech VV a F. 

A

  
B 

B

  
B 



49 

 

6.3 Křížení samců pro QTL mapování  

Pokud existuje kvantitativní rozdíl mezi dvěma myšími inbredními kmeny, které jsou 

chovány za stejných laboratorních podmínek, může být o tomto rozdílu řečeno, že má 

genetickou podstatu, a je tedy možné jej mapovat. Základem mapování kvantitativních znaků 

za využití segregující populace je zkřížení dvou inbredních kmenů, které se v námi studovaném 

kvantitativním znaku liší. Dle prvního Mendelova zákona vzniká první filiální generace 

(F1 generace), která je v celém svém genomu uniformní (heterozygotní). Segregující populace 

(př. F2 generace) vznikne zkřížením dvou zástupců F1 generace, čímž dojde k segregaci alel 

v F2 generaci v důsledku rekombinace mezi homologními chromozómy v germinálních 

buňkách F1 generace a segregující populace již proto není uniformní. Pokud jsou k dispozici 

genetické markery, které jsou polymorfní mezi kříženými inbredními kmeny a zároveň 

monomorfní v rámci inbredního kmene, může být na základě vazebné analýzy určeno, s kterými 

genetickými markery studovaný fenotypový znak segreguje (tzn. který genetický marker je ve 

vazbě s fenotypovým znakem) a na základě mapy genetických markerů může být také určena 

jeho přibližná pozice v genomu. Strategie, kterou jsme vybrali k mapování genového lokusu 

nebo lokusů způsobujících fenotypový rozdíl mezi PWD-Prdm9tm1/tm1 a B6-Prdm9tm1/tm1 samci, 

vyžadovala segregující populaci samců nesoucích homozygotní deleci v genu Prdm9. 

6.3.1  Prdm9 - / -  samci z F2 generace a variace křížení do generace N4a  

Sbírka analyzovaných kříženců byla velmi různorodá, k dispozici byly dva poddruhy 

Mmm (PWD, PWK) a dva typy nulových mutací genu Prdm9 (např. homozygoti Prdm9tm1/tm1 

a Prdm9em1/em1); pokud se mluví o obou alelách, je používáno znaménko „-“ (Prdm9-/-). 

Základem většiny křížení byla parentální generace (křížení dvou nepříbuzných kmenů; 

angl. outcross), kde spolu byl křížen zástupce poddruhu Mmm (PWD, PWK) se zástupcem 

poddruhu Mmd (B6). Samice z  kmene B6 vnesla do následujících generací mutaci v genu 

Prdm9, jelikož byla heterozygot Prdm9-/B6. Potomci F1 generace byli heterozygotní  

PWD/B6 na všech autozómech a v 50 % Prdm9-/PWD a v 50 % Prdm9PWD/B6. Následně  

spolu byli kříženi heterozygoti v genu Prdm9-/PWD, čímž vznikla F2 generace hybridů:  

((B6-Prdm9-/B6 x PWD)-Prdm9-/B6)F2. F2 hybridní samci byli poté genotypováni pro  

mutaci v genu Prdm9 a ti, kteří byli homozygotní pro cílenou deleci genu Prdm9 

 (((B6-Prdm9-/B6 x PWD)-Prdm9-/B6)F2-Prdm9-/-), byli následně fenotypováni a poté použiti na 

celogenomové nebo ověřující mapování. Podobně jako zástupci kmene PWD byl křížen i kmen 

PWK s B6. 
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Zápisy křížení jsou uvedeny v popisu obrázku a respektují základní pravidla 

nomenklatury. V závorce je vždy uvedeno dané křížení ve směru zápisu samice x samec, dále 

je vypsán myší poddruh (tj. v případě parentální generace: PWD, PWK či B6) nebo generace 

křížení (tj. F1, F2, F2b, F3, N2 atd.) a za pomlčkou následuje genotyp Prdm9. Křížení je 

vymezeno závorkami, za závorkou je uveden genotyp potomka z daného křížení, který byl buď 

použit v jednom z pokročilejších křížení, nebo který byl rovnou analyzován; vždy byl 

analyzován samec. Pro přehlednost nejsou ani v názvu křížení, ani v příslušném schématu 

uvedeny ostatní možnosti segregujících genotypů. Barevné rámečky v obrázcích slouží k lepší 

orientaci v jednotlivých schématech, barvy stejných typů křížení v rámci celé této kapitoly si 

navzájem odpovídají, tj. Prdm9-/- + zcela zabarvené pozadí rámečku – homozygot pro cílenou 

deleci v genu Prdm9; Prdm9kmen/kmen + bílé pozadí rámečku – divoká/nepoškozená forma genu 

Prdm9; Prdm9-/B6, Prdm9-/PWD atd. + napůl zbarvené pozadí rámečku – heterozygot pro cílenou 

deleci v genu Prdm9. Linie rodičovské, rodové a sourozenecké jsou barevně odlišeny (Obr. 14). 

Tabulky s identifikačními čísly samců (ID), počtem spermií (PS), váhou varlat (VV) 

a fenotypem histologických řezů jsou uvedeny v Příloze (Tab P1a–P7). 

 

Obr. 14. Vysvětlivky ke schématům křížení. 

V F2 generaci s Prdm9em1/em1 homozygotní mutací (Obr. 15) bylo celkem hodnoceno 

17 samců (Tab. P1a). Celkem devět (53 %) samců nemělo v epididymis žádné spermie a na 

histologických řezech varlat se nevyskytovaly žádné spermatidy, většinou zde byla  

viditelná pouze pachytenní stádia primárních spermatocytů s typicky výraznými 

jádry – kondenzovanými chromozómy. Dále dva samci (12 %) neměli žádné spermie 

v epididymis, avšak nejpokročilejším stádiem na histologických řezech varlat byly kulaté či 

elongované spermatidy. Celkem u šesti samců (35 %) byly identifikovány spermie, pět z nich 

mělo spermie v epididymis i na histologických řezech a u šestého samce (ID: 31823) byly 

spermie viditelné pouze na histologických řezech, ale ne v epididymis (viz 5.8.4 Histologické 

řezy varlat, způsob odečítání, bod 1).   

Ve stejné generaci jako prvně zmiňované (Obr. 15), s rozdílem pouze v typu 

homozygotní delece genu Prdm9 (typ Prdm9tm1), bylo celkem hodnoceno 14 samců  
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F2-Prdm9tm1/tm1 (Tab. P1b). U devíti samců (64 %) byly v řezech varlat nalezeny jako 

nejpokročilejší stádium spermatocyty, dva (14 %) samci nesli maximálně kulaté spermatidy 

a u dvou samců (14 %) byly identifikovány spermie, z nichž u jednoho (ID: 31823) se 

vyskytovaly pouze na histologických řezech. Samec ID: 31355 měl spermie sice v epididymis, 

ale na histologických řezech se neobjevily spermie a ani spermatidy, byl proto vyřazen 

z hodnocení (Tab. P7), mohlo by se totiž jednat o kontaminaci při počítání spermií metodou 

5.8.2 Stanovení počtu spermií (též 5.8.4 Histologické řezy varlat, způsob odečítání, bod 4). 

 

Obr. 15. ((B6-Prdm9-/B6 x PWD-Prdm9PWD/PWD)F1-Prdm9-/PWD x F1-Prdm9-/PWD)F2-Prdm9-/-. Křížení bylo 

vytvořeno jak s mutací Prdm9tm1 tak s mutací Prdm9em1. 

Pokud obě křížení F2-Prdm9-/- samců (Tab. P1a, P1b) byla vyhodnocena společně, bylo 

z celkem 31 samců 18 (58 %) se spermatocyty, čtyři (13 %) samci se spermatidami a osm 

(26 %) samců se spermiemi. Jeden samec byl zařazen do (3 %) čtvrté kategorie s nejasnostmi. 

Jelikož je známo, že hybridní samci (B6-Prdm9-/B6 x PWD-Prdm9-/PWD)F1-Prdm9-/- mají 

spermie, zatímco (PWD-Prdm9-/PWD x B6-Prdm9-/B6)F1-Prdm9-/- spermie nemají – jsou 

fenotypově odlišní, tak kandidátní oblastí, která by mohla způsobovat tento fenotypový rozdíl, 

je oblast na Chr X v okolí DXMit87, kam mapuje gen Hstx2, který je zodpovědný za rozdíl ve 

fertilitě samců (B6 x PWD)F1 a (PWD x B6)F1 (Bhattacharyya et al. 2014).  Naše hypotéza je, 

že pokud tato oblast pochází z kmene PWD či PWK, dochází k poklesu fertility, pravděpodobně 

v této oblasti leží gen/y, které pracovně nazýváme supresory fertility Prdm9-/- samců. Naopak 

pokud pochází tato oblast z B6, dochází ke zlepšení sledovaného fenotypu (fertility). 

Z 30 hodnocených F2-Prdm9-/- samců neslo 14 samců oblast DXMit87B6, z nichž osm (53 %) 

mělo spermie v epididymis a/nebo v histologických řezech varlat. Naopak žádný 

z 16 hodnocených samců nesoucích DXMit87PWD neměl spermie. Protože samci se spermiemi 

jsou pro QTL mapování více informativní, v některých dalších kříženích jsme se pokoušeli 

zvýšit frekvenci jejich výskytu a zároveň tím dále ověřovat roli Chr X navýšením samců 

nesoucích DXMit87B6. Jelikož ale zároveň platí, že Prdm9-/- samci na PWD pozadí mají zvýšené 
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parametry fertility ve srovnání se samci na B6 pozadí, snažili jsme se přitom o co nejvyšší počet 

PWD alel na autozómech.  

V dalším křížení byla jako matka generace označené N3a (Obr. 16) vybrána samička 

F2 generace, která byla heterozygotní pro nulovou mutaci v genu Prdm9 (F2 samičky 

s homozygotní mutací byly sterilní) a která zároveň nesla oblast DXMit87 z kmene B6, aby byl 

zvýšen podíl samčích potomků, kteří jsou DXMit87B6. Celkově bylo hodnoceno 16 samců 

s mutací Prdm9em1/em1 (Tab. P2a). Většina samců, tj. 14 (88 %), nesla spermie v epididymis i na 

histologických řezech varlat, až na jednu výjimku (ID: 33557). Tento samec měl sice spermie 

v epididymis, avšak na histologických řezech nebyly spermie rozeznatelné. Jelikož víme, že 

histologické řezy nemusí být při nízké koncentraci spermií dostatečně senzitivní, rozhodli jsme 

se tohoto samce započítat do kategorie fertilních samců. Pouze jeden samec (6 %) měl na řezech 

viditelné maximálně spermatocyty a jeden (6 %) elongované spermatidy.  

Pro křížení do generace N4a (Obr. 16) byla jako matka také vybrána samička  

F2-Prdm9em1/PWD s DXMit87B6/B6, a proto všichni narození samci nesli oblast DXMit87 

z kmene B6. Tato samička byla křížena s náhodně vybraným Prdm9em1/em1 samcem z generace 

N3a, který dokázal zplodit potomky. Celkem se v N4a generaci narodilo sedm samců s Prdm9 

homozygotní mutací (Tab. P2b). Pouze jeden (14 %) samec neměl spermie v epididymis, ale 

jako nejpokročilejší stádium nesl v histologických řezech kulaté spermatidy. Zbylých šest 

(86 %) samců mělo spermie v epididymis.  

Samců, kde byla použita jako matka samička F2-Prdm9em1/PWD s DXMit87B6/B6 

(Tab. P2a, P2b; křížení N3a a N4a), bylo celkem 23, z nichž 20 (87 %) neslo spermie, dva (9 %) 

spermatidy a pouze jeden samec (4 %) měl histologické řezy maximálně se spermatocyty. 

Vysoké procento N3a-Prdm9em1/em1 a N4a- Prdm9em1/em1 samců se spermiemi by mohlo 

potvrzovat výše zmíněnou hypotézu supresorů fertility Prdm9-/- samců v oblasti DXMit87PWD . 
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Obr. 16. Generace N3a. ((F1-Prdm9em1/PWD x (B6-Prdm9em1/B6 x PWD-Prdm9PWD/PWD)F1-Prdm9em1/PWD)F2-

Prdm9em1/PWD-DXMit87B6/B6 x (PWD-Prdm9PWD/PWD x B6-Prdm9em1/B6)rF1-Prdm9em1/PWD)N3a-Prdm9em1/em1. 

Generace N4a. ((F1-Prdm9em1/PWD x (B6-Prdm9em1/B6 x PWD-Prdm9PWD/PWD)F1-Prdm9em1/PWD)F2-Prdm9em1/PWD-

DXMit87B6/B6 x ((F1-Prdm9em1/PWD x (B6-Prdm9em1/B6 x PWD-Prdm9PWD/PWD)F1-Prdm9em1/PWD)F2-Prdm9em1/PWD-

DXMit87B6/B6 x (PWD-Prdm9PWD/PWD x B6-Prdm9em1/B6)rF1-Prdm9em1/PWD)N3a-Prdm9em1/em1)N4a-Prdm9em1/em1. 

Generace rF2 s kmenem PWK (Obr. 17) byla křížena opačným směrem, než tomu bylo 

u generace F2 s kmenem PWD (Obr. 15). V parentální generaci byla samička kmene PWK 

křížena s heterozygotním samcem kmene B6-Prdm9-/B6, intercrossem jejich heterozygotních 

potomků rF1-Prdm9-/PWK byla získána generaci rF2, v které byli hodnoceni rF2-Prdm9-/- 

hybridní samci. V generaci rF2 (Obr. 17) se narodilo 36 samců s homozygotní mutací typu 

Prdm9tm1/tm1 (Tab. P3a). Dva (6 %) samci (ID: 30950 a 31262), přestože měli spermie 

v epididymis, neměli spermie na histologických řezech a ani zde nebyly viditelné spermatidy, 

proto byli zařazeni do čtvrté fenotypové kategorie (Tab. P7). Dále celkem 12 samců (33 %) 

mělo varlata bez spermií a spermatid, u devíti samců (25 %) se objevily kulaté popř. elongované 

spermatidy a spermie v epididymis i v semenotvorných kanálcích mělo 13 samců (36 %).  

Ve stejné generaci rF2 (Obr. 17) ale s druhým typem mutace (Prdm9em1) se narodilo 

celkem osm samců (Tab. P3b). Jako nejpokročilejší stádium spermatocytů bylo nalezeno u čtyř 

samců (50 %) a naopak čtyři samci (50 %) nesli spermie v epididymis i na histologických řezech 

vyjma samce ID: 32899, u kterého se na histologických řezech nepodařilo spermie 

identifikovat, avšak v epididymis bylo napočítáno okolo 18000 spermií. 
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Obr. 17. ((PWK-Prdm9PWK/PWK x B6-Prdm9-/B6)rF1-Prdm9-/PWK x rF1-Prdm9-/PWK)rF2-Prdm9-/-. Křížení bylo 

vytvořeno jak s mutací Prdm9tm1 tak s mutací Prdm9em1.  

Obě výše zmíněné rF2 generace Prdm9-/- samců (Tab. P3a, P3b) dohromady čítala 

44 samců, z nichž maximálně spermatocyty neslo 16 samců (36 %), spermatidy mělo devět 

samců (20 %) a spermie byly nalezeny celkem u 17 samců (39 %). Dva samci (5 %) byli 

vyřazeni. 

Generaci N3b (Obr. 18) tvořilo celkem 20 samců rF2b-Prdm9tm1/tm1 (Tab. P4a). Z těchto 

samců bylo šest (30 %) s nejpokročilejším stádiem spermatocytů, čtyři (20 %) s elongovanými 

spermatidami a 10 (50 %) se spermiemi v epididymis.  

V rF3 generaci (Obr. 18) se narodilo 17 samců (Tab. P4b). Celkem tři (18 %) samci 

neměli vůbec spermatidy, dva samci (12 %) spermatidy měli, ale varlata byla přesto bez spermií 

a 12 (71 %) samců spermatogenezi dokončilo a mělo spermie v epididymis.  

 

Obr. 18. Generace rF3. ((PWK-Prdm9PWK/PWK x (PWK-Prdm9PWK/PWK x B6-Prdm9tm1/B6)rF1-Prdm9tm1/PWK)rN2-

Prdm9tm1/PWK x rN2-Prdm9tm1/PWK)rF3-Prdm9tm1/tm1. Generace N3b. ((PWK-Prdm9PWK/PWK x B6-Prdm9tm1/B6)rF1-

Prdm9tm1/PWK x (PWK-Prdm9PWK/PWK x (PWK-Prdm9PWK/PWK x B6-Prdm9tm1/B6)rF1-Prdm9tm1/PWK)rN2-

Prdm9tm1/PWK)N3b-Prdm9tm1/tm1. 

V generaci F3 (Obr. 19) bylo vyhodnoceno sedm samců s mutací Prdm9em1/em1 

(Tab. P5). Pro získání této generace byli mezi sebou kříženi Prdm9 heterozygotní potomci 
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zpětného křížení ((F1-Prdm9em1/PWD x PWD-Prdm9PWD/PWD)N2-Prdm9em1/PWD, jelikož na PWD 

pozadí byla větší šance získání plodných Prdm9-deficientních samců. Maximálně spermatocyty 

nesli tři samci (43 %), všichni nesli oblast DXMit87 z kmene PWD – kandidátní oblast nesoucí 

geny suprimující fertilitu Prdm9-/- kříženců. U jednoho samce (14 %) se objevily spermatidy, 

avšak nenesl spermie a celkem tři samci (43 %) měli spermie v epididymis, i zde je však nutné 

poznamenat, že dva z těchto tří samců měli také oblast DXMit87PWD, existují tedy 

pravděpodobně i další genomové oblasti PWD a B6, které způsobují rozdílné stupně zástavy 

spermatogeneze. I v tomto křížení byl samec (ID: 33156), který měl spermie v epididymis, ale 

na histologických řezech spermie nebyly viditelné, přesto byl samec zařazen do kategorie 

fertilních samců se spermiemi, jelikož bylo opět napočítáno poměrně dost spermií (cca 4500 

spermií) v epididymis a pravděpodobně se tak nejednalo o kontaminaci. 

 

Obr. 19. (((B6-Prdm9em1/B6 x PWD-Prdm9PWD/PWD)F1-Prdm9em1/PWD x PWD-Prdm9PWD/PWD)N2-Prdm9em1/PWD 

x N2-Prdm9em1/PWD)F3-Prdm9em1/em1.  

6.3.2  Prdm9 - / -  samci pokročilých křížení od generace N4b  

Abychom zmenšili množství nevyužitých myších kříženců, kdy bychom dle Mendelova 

genotypového štěpného poměru analyzovali pouze jednu osminu ze všech narozených potomků 

křížení Prdm9-/wt rodičů (tj. pouze samce Prdm9-/-), zkusili jsme pro další křížení použít  

Prdm9-/- myši (např. z F2 generace), takže jsme tím také testovali jejich schopnost plodit 

potomky; protože čtyři testované Prdm9-/- samice nezplodily potomky a další nenesly žádné 

oocyty (Mihola et al., nepublikovaná data), bylo možno využít pouze Prdm9-/- samců. Jelikož 

se v křížení pokračovalo například křížením samců a samic F2 generace mezi sebou (křížení 

bratr-sestra), bylo zvyšováno množství rekombinačních událostí a tím i rozlišení mapování. 

Cílem také bylo připravit linii nebo linie, kde by všichni samci (ideálně i samice) plodili 

potomky. Celkem bylo fenotypováno 107 Prdm9-/- samců z pokročilých křížení (= křížení jiná 
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než F2 a rF2, tj. F3, rF3, N3a, N3b, N4a jejichž schémata jsou uvedena výše a N4b, F5, F6a, 

F6b, N6a, N6b, rN6b, F7, N7 znázorněny ve společném schématu dále, Obr. 20). 

Pro přehlednost postupu křížení je v grafech pokročilých generací (Obr. 20) použit 

pouze zkrácený název křížence, kompletní název by byl příliš dlouhý. Jakmile byl daný hybrid 

křížen do dalších generací (N4b, F5, F6 atd.), nejsou v závorce v popisku obrázku uvedeny 

předchozí generace dané myši, ale pouze její zkrácený genotyp, který byl uveden za závorkou 

z předchozího křížení. 

Generace N4b (Obr. 20) byla výchozím bodem některých pokročilých křížení. V této 

generaci byli k dispozici dva Prdm9tm1/tm1 samci. Samec ID: 31054 (50 %) byl zařazen do čtvrté 

fenotypové kategorie (Tab. P7), protože i když měl poměrně dost spermií v epididymis, bylo 

nejpokročilejším identifikovaným stádiem semenotvorných kanálků stádium kulatých 

spermatid, chybělo tedy navazující stádium elongovaných spermatid a spermii, a proto byl 

samec raději vyřazen. Druhý samec ID: 31053 měl spermie v epididymis (50 %), a proto mohl 

být křížen do dalších generací.  

V generaci F5 (Obr. 20) se narodilo šest samců s homozygotní delecí v Prdm9, z nichž 

čtyři (67 %) měli spermie v epididymis a u dvou samců (33 %) došlo k zástavě spermatogeneze 

pravděpodobně již v meiotickém dělení, jelikož jako nejpokročilejší stádium nesli spermatocyty 

(Tab. P6). Samci ID: 32822 a 32976 zemřeli ještě před pitvou, proto u nich chybí data počtu 

spermií a váhy varlat. Jelikož ale plodili potomky, byli zařazeni mezi samce se spermiemi 

v epididymis. Pro zisk F5 generace spolu byli kříženi bratr-sestra z F4 generace, kdy jako otec 

F5 generace byl vybrán právě výše zmíněný samec z F4 generace (ID: 31053), který dokázal 

plodit potomky a to proto, abychom zvýšili pravděpodobnost narození samců s Prdm9tm1/tm1 

mutací. Ze čtyř samců, kteří nesli spermie v epididymis byli vybrání tři (ID: 32671, 32822 

a 32976), kteří byli kříženi v následujících generacích. 

V generaci N6a (Obr. 20) bylo pět samců, všichni měli spermie v epididymis (100 %) 

a všichni měli oblast DXMit87 z kmene B6 (Tab. P6). Jako matka N6a generace byla vybrána 

Prdm9 heterozygotní samička z F2 generace, která nesla DXMit87B6/B6 a jako otec byl vybrán 

samec (ID: 32671) s homozygotní mutací v genu Prdm9, který byl schopný plodit potomky. 

V generaci N6b (Obr. 20) se narodili čtyři Prdm9tm1/tm1 samci, kde měli opět všichni 

spermie v epididymis (Tab. P6), jako otec N6b samců byl, jako v předchozím N6a křížení, 

vybrán stejný samec z F5 generace (ID: 32671), který byl ale křížen s B6 samicí s heterozygotní 



57 

 

mutací v genu Prdm9, čímž u jejich potomků bylo pro změnu zvýšeno procento genomového 

pozadí z kmene B6. 

K zisku generace rN6b (Obr. 20) byl použit opačný směr křížení matky a otce oproti 

generaci N6b, matkou rN6b samců byla F5-Prdm9tm1/PWD samička a otcem B6-Prdm9tm1/B6 

samec. Celkem se v generaci rN6b narodili dva samci (Tab. P6), kdy ani jeden (100 %) nenesl 

spermie, ani spermatidy. Šlo tedy pravděpodobně o zástavu spermatogeneze v průběhu meiózy.  

Pro křížení do F6a generace (Obr. 20) byl vybrán jako otec F5-Prdm9tm1/tm1 samec 

(ID: 32976), který byl křížen s Prdm9 heterozygotní samičkou z téže generace. Generace F6a 

čítala pouze jednoho samec, který nesl spermie v epididymis (Tab. P6). 

Generace F6b (Obr. 20) byla nakřížena stejným způsobem jako generace F6a jen s tím 

rozdílem, že jako otec byl použit jiný samec z F5 generace (ID: 32822). V generaci F6b bylo 

celkem osm samců s Prdm9 homozygotní mutací (Tab. P6), z nichž sedm (87,5 %) mělo 

spermie v epididymis a pouze jeden samec (12,5 %) nesl maximálně spermatocyty. Všichni 

analyzovaní samci nesli oblast DXMit87 z kmene B6. 

V křížení se dále pokračovalo jako v předchozích generacích až do F7 generace 

(Obr. 20), kde byl fenotypován jeden samec s Prdm9 homozygotní mutací, jenž neměl spermie 

v epididymis, ani na histologických řezech a nesl elongované spermatidy (Tab. P6).  

Posledním z pokročilých křížení byla generace N7 (Obr. 20), kde se narodilo 11 samců 

(Tab. P6). Celkem tři samci (27 %) nesli alespoň kulaté nebo elongované spermatidy a zbylých 

osm (73 %) samců mělo spermie v epididymis. 

Pokud by na fertilitu Prdm9-deficientních samců neměl chromozóm X žádný vliv, pak 

by měl být poměr samců se spermiemi nesoucí oblast DXMit87B6 proti DXMit87PWD(PWK) 1:1; 

podobně tak u sterilních samců. Sečtením všech 177 samců (vyřazeni čtyři samci ze 

4. fenotypové kategorie a jeden samec s neznámým genotypem DXMit87) je u samců se 

spermiemi celkem 76 samců s DXMit87B6 a pouze 23 s DXMit87PWD(PWK) a naopak u sterilních 

samců (všichni samci bez spermií, bez ohledu na přítomnost spermatid) převládají ti 

s DXMit87PWD(PWK) nad samci s DXMit87B6 (48 proti 30). Navíc sečtením samců se spermiemi 

s DXMit87B6 a sterilních s DXMit87PWD(PWK) (124 samců) proti samcům se spermiemi 

s DXMit87PWD(PWK) a sterilním s DXMit87B6 (53 samců) se naše hypotéza oblasti na 

chromozómu X z kmene PWD(PWK), která potlačuje tvorbu spermií při absenci genu Prdm9 

jen potvrzuje.   



 

 

 

Obr. 20. Pokročilá křížení. Generace N4b, F5, N6a, N6b, rN6b, F6a, F6b,  F7 a N7 v kterých byli fenotypováni Prdm9tm1/tm1 samci. N, počet hodnocených samců v příslušné 

generaci. P9, zkratka genu Prdm9. 

Celkem bylo fenotypováno 182 Prdm9-/- samců. U 52 z nich byly nejpokročilejším stádiem spermatogeneze spermatocyty (průměrná váha 

páru varlat 51,3 mg; rozmezí 11–84 mg), u 26 samců to byly kulaté nebo elongované spermatidy (průměrná váha páru varlat 53,2 mg; rozmezí  

33–80 mg), u 100 samců byly identifikovány spermie (průměrná váha páru varlat 86,5 mg; rozmezí 29–180 mg) a celkem čtyři samci byli z analýzy 

vyřazeni.

5
8
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6.4 Mapování lokusů kvantitativních znaků (QTL mapování ) 

U 68 Prdm9-deficientních samců z křížení F2, rF2, N3b, rF3, F5 (Tab. P1a–P6; 

ID modře a oranžově) byla izolována vysokomolekulární DNA. Její genotypizací firma Neogen 

zjistila hodnoty několika desítek tisíců SNP pomocí MegaMUGA SNP čipů. Do QTL analýzy 

byly vybrány pouze ty SNP, které nebyly polymorfní mezi PWD a PWK a zároveň byly 

polymorfní ve srovnání s B6 (PWD = PWK ≠ B6). Polymorfismus musel být mezi těmito 

dvojicemi sdílený, tedy pokud například sledovaný polymorfismus existoval pouze mezi PWD 

a B6, avšak nevyskytoval se mezi kmeny PWK a B6, pak se při statistické analýze všech samců 

dohromady musel tento SNP vyloučit. Pokud by vyloučen nebyl, byli by samci nesoucí danou 

oblast z kmene PWK nerozeznatelní od samců s téže oblastí z kmene B6 a výsledná statistická 

analýza by byla zkreslená. Hledali jsme oblasti genomu, ve kterých je signifikantní vztah mezi 

genotypy SNP a sledovaným fenotypem (VV, F, binPS) v segregující populaci Prdm9-/- samců. 

Signifikantní úseky DNA obsahující kandidátní geny zodpovědné za projev daného 

kvantitativního znaku (QTL) byly následně testovány dalšími potvrzujícími křížení. Jelikož se 

jednalo až o 77 tisíc SNP, byly výsledky z čipů analyzovány ve statistickém programu R 3.1.0 

a jeho balíčku R/qtl, s čímž pomohl doktorand Václav Gergelits.  

6.4.1  Kandidátní chromozómy na základě QTL mapování  

Při hledání QTL u 68 Prdm9-/- samců s parametrem fertility F (Obr. 21, A) 

a binarizovaným počtem spermií binPS (Obr. 21, B) byla hranice signifikance překročena 

pouze na Chr X. V případě vztažení genotypových hodnot k váze varlat VV (Obr. 21, C) nebyla 

signifikantní hranice překročena na žádném chromozómu. Signifikantní QTL a další 

potenciální nedetekované oblasti na Chr X byly dále testovány (6.4.2 Genotypování 

kandidátních chromozómů pomocí mikrosatelitů). Na autozomálních chromozómech nebyla 

hranice významnosti překročena ani u jednoho ze sledovaných fenotypů. Sugestivní hranice 

(α = 0,63) byla překročena u všech tří fenotypů na Chr 16. U fenotypu VV byla tato hranice 

překročena navíc v oblasti na Chr 6 a 17.  
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Na Chr X vyšla v případě vztažení genotypových hodnot k F a binPS jedna stejná 

signifikantní oblast s maximální hodnotou LOD skóre v místě UNC31584027, což odpovídá 

72,73 cM, jehož 1,5-LOD interval je v případě vztažení k fenotypu F 31,1–79,1 cM a pro binPS 

48,8–79,1 cM. Dle genetické mapy Cox et al. 2009 a nejnovější verze myšího genomu 

GRCm38/mm10 byla oblast 72,73 cM převedena na 156,8 Mbp. Pokud tato oblast pocházela 

z kmene PWD(PWK), byli samci převážně sterilní (Obr. 22, A), a tedy i hodnota F byla logicky 

u těchto samců nižší, než u samců nesoucí stejnou oblast z kmene B6 (Obr. 22, B). Pro VV 

nevyšla na Chr X žádná oblast signifikantně. Statisticky nejlépe vyšel v tomto případě na Chr X 

polymorfismus UNC31584027 v pozici 72,58 cM (168,2 Mbp) s 1,5-LOD intervalem  

2,4–79,1 cM i v tomto případě ovlivňovala PWD(PWK) oblast fenotyp VV negativně 

(Obr. 22, C) 

A B 

C 
Obr. 21, A–C. Celogenomový graf QTL 68 Prdm9-/- 

samců pro tři sledované fenotypy. Osa x, pozice na 

chromozómu od proximální k distální části 

v centimorganech (cM). Osa y, černě  LOD skóry 

skutečných, nepermutovaných dat SNP a fenotypů. 

Práh sugestivní, skoro signifikantní a signifikantní 

statistické významnosti vyznačen tečkovanými, 

čárkovanými a plnými červenými přímkami (α = 0,63; 

0,10; 0,05). Oblast, kde LOD skór překročí hranici 

0,05, je statisticky signifikantní, čímž představuje 

QTL. Kritická hranice statistické významnosti musí 

být pro chromozóm X určena zvlášť, než pro zbylé 

autozómy, jelikož zde jsou pouze dvě genotypové 

možnosti oproti třem možným genotypům na 

autozómech. 
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Obr.22, A–C. Distribuce 68 Prdm9-/- samců s genotypy BY, PY pro gonozómy v oblasti UNC31584027 Chr X 

v závislosti na fenotypech (osa y) binarizovaný počet spermií (A), parametr fertility (B) a v UNC31584021 pro 

váhu varlat (C). Osa x, sestava alel v příslušné oblasti B6/Chr Y (BY) a PWD(PWK)/Chr Y (PY). Průměr fenotypů 

se směrodatnou odchylkou je uveden pro každý genotyp.  

Výsledky zatím potvrzují naší hypotézu, že jednou z oblastí, která způsobuje rozdílný 

fenotyp u Prdm9-/- samců, je lokus nebo lokusy na Chr X z kmene PWD(PWK), který je 

supresorem fertility. Mohlo by se jednat i o aktivátory fertility Prdm9-/- samců na Chr XB6. 

Jedna z kandidátních oblastí zatím mapuje do oblasti kolem pozice 72,73 cM. 

V případě autozómů nebyla hodnota signifikance překročena v žádné oblasti, což mohlo 

být kromě jiného způsobeno nízkým počtem testovaných zvířat. Pro genotypizaci dalších 

97 Prdm9-/- samců pomocí mikrosatelitů (následující podkapitola 6.4.2 Genotypování 

kandidátních chromozómů pomocí mikrosatelitů) byl vybrán zejména Chr 16, který v případě 

všech sledovaných fenotypů vždy překročil sugestivní hranici významnosti, dále byl vybrán 

Chr 2, 3 a 12. Pokud byl sledován vliv původu genomu v oblastech, které u těchto autozómů 

vyšly statisticky nejlépe, tak v případě sledované oblasti na Chr 12, pokud pocházela z kmene 

B6, došlo ke zvýšení hodnot všech fenotypových parametrů (VV, F, binPS; Obr. 23, C). Pokud 

byla vybraná oblast Chr 16 původem z kmene PWD(PWK), došlo ke zvýšení všech 

sledovaných parametrů (Obr. 23, D). I když se ani u jednoho chromozómu nejednalo o zcela 

stejný SNP, který u sledovaných fenotypů vyšel statisticky nejlépe, tak na Chr 12 byly všechny 

tři SNP v rozmezí přibližně 4,8 cM a na Chr 16 v rozmezí 5,58 cM a navíc původ genotypu ve 

všech třech oblastech ovlivňoval fenotyp stejným směrem.  

V případě Chr 2 vyšly ve sledovaných fenotypech nejlépe také vždy různé SNP. Dva 

mapovaly téměř do stejného místa (pro binPS 100,39 cM a pro F 100,27 cM), ale jeden byl 

mimo (pro VV 49,46 cM). Oba SNP v oblasti okolo 100 cM ovlivňovaly fenotyp stejným 

směrem, tedy pokud pocházely z kmene PWD(PWK), průměrná hodnota binPS a F se zvýšila 

v porovnání s PWD(PWK)/B6 heterozygotem nebo B6 homozygotem. Pokud však genotyp 

A B C 



62 

 

v pozici 49,46 cM pocházel z kmene PWD(PWK), došlo ke zvýšení VV oproti B6 homozygotní 

sestavě, ovšem v porovnání s heterozygotní sestavou v této oblasti byl PWD(PWK) homozygot 

pro VV nižší (Obr. 23, A). Na Chr 3 vyšly u všech tří sledovaných parametrů také rozdílné 

oblasti, kdy samci s PWD(PWK) homozygotní sestavou v pozici 9,94 cM byli průměrně 

výrazně „sterilnější“ podle binPS v porovnání s B6 homozygoty a heterozygoty. V případě 

fenotypu F již tak výrazný rozdíl nebyl, navíc se jednalo o jiný, i když poměrně blízký SNP 

(2,69 cM) než u fenotypu binPS. I v tomto případě však měli PWD(PWK) homozygoti 

průměrnou hodnotu F nižší v porovnání se zbylými dvěma genotypy. Naopak výrazně 

vzdálenější SNP na Chr 3 (76,32 cM) vyšel při porovnání genotypů s VV. Zde měli 

PWD(PWK) homozygoti průměrně vyšší VV než heterozygoti a ještě vyšší než B6 homozygoti 

(Obr. 23, B). 

 

 

B 
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Obr. 23, A–D. Distribuce 68 Prdm9-/- samců s genotypy BB, PP, PB pro autozómy ve vybraných oblastech Chr 2 

(A), 3 (B), 12 (C) a 16 (D) v závislosti na fenotypech (binPS, první sloupec grafů; F, druhý sloupec grafů; VV, 

třetí sloupec grafů). Osa x, sestava alel v příslušné oblasti, homozygot B6/B6 (BB) nebo PWD(PWK)/PWD(PWK) 

(PP), heterozygot PWD(PWK)/B6 (PB). Osa y, průměr fenotypu se směrodatnou odchylkou pro každý genotyp 

6.4.2  Genotypování kandidátních chromozómů  pomocí mikrosatelitů  

Chromozóm X a výše zmíněné čtyři autozómy byly následně testovány pomocí 

vybraných mikrosatelitových markerů (Mit lokusy) s dalšími 100 Prdm9-/- samci (Tab. P9). 

Mezi těmito samci byla jako kontrola genotypizace zahrnuta i DNA samců ID: 32671, 31823 

a 31420, kteří již byli testováni na MegaMUGA SNP čipech. Samci ID: 31054, 31262 a 31355, 

kteří byli zařazeni do čtvrté fenotypové kategorie s nejasnostmi (Tab. P7), byli také 

genotypováni na Mit markery, ale ze statistické analýzy byli nakonec vyloučeni. V konečném 

součtu bylo statisticky vyhodnoceno celkem 97 Prdm9-/- samců. 

Pro ověřovací mapování vybraných chromozómů pomocí Mit markerů byli použiti 

samci z pokročilých křížení, kde díky opakujícímu se křížení bratr-sestra či křížení zpětnému 

dochází k hromadění rekombinačních událostí v jedné populaci. Do skupiny 100 Prdm9-/- 

samců byli vybráni samci ze všech křížení až do F7 generace (Tab. P1a–P6; ID zeleně 

a oranžově).  

C 
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Na základě výsledků z celogenomového QTL mapování založených na SNP bylo 

vybráno několik Mit markerů z oblastí zájmu (Tab. P9). Na Chr X v oblasti 36,2–164,0 Mbp to 

byly celkem čtyři markery s minimálním rozestupem 5 Mbp a maximálním 93 Mbp (lokusy 

DXMit81, DXMit87, DXMit25, DXMit31), dále bylo vybráno po dvou markrech na Chr 2 a 3 

(D2Mit13, D2Mit92, D3Mit57, D3Mit252), po jednom markeru na Chr 12 (D12Mit215) 

a celkem po pěti na Chr 16 s minimálním rozestupem 10 Mbp a maximálním 29 Mbp 

(D16Mit165, D16Mit57, D16Mit12, D16Mit76, D16Mit71). Jelikož Mit marker D3Mit252 není 

polymorfní mezi kmeny PWK a B6 a v této oblasti nebyly dostupné jiné alternativní markery, 

museli být ze statistické analýzy v případě D3Mit252 vynecháni samci pocházející z křížení 

s kmenem PWK, jednalo se celkem o 25 Prdm9-/- samců. Pozice Mit markerů byly vybrány na 

základě nejnovější verze myšího genomu GRCm38/mm10 z roku 2012. Pro srovnání jsou 

v tabulce P9 vypsány pozice Mit markerů také dle předchozí verze myšího genomu 

NCBI37/mm9 z roku 2007. Mapovací jednotka, v kterých je udávána výstupní oblast 

z mapování pomocí MegaMUGA čipů, je v centimorganech, proto bylo nutné při výběru 

Mit markerů vzdálenost signifikantní QTL na Chr X a sugestivních oblastí na Chr 2, 3, 12 a 16 

nejprve převést pomocí konvertoru uvedeném v kapitole 5.5 na (mega)páry bazí. 

Princip testování pomocí Mit markerů je stejný jako v případě MegaMUGA čipů, tedy 

pomocí vybraných Mit markerů nalézt QTL pro fertilitu Prdm9-/- samců. Signifikance korelace 

byla proto opět zjišťována permutačním testem Monte Carlo implementovaným ve funkci 

scanone balíčku R/qtl. Jedná se o stejný typ grafu jako v případě mapování QTL pomocí SNP 

jen s tím rozdílem, že zde jsou znázorněny pouze testované Mit markery a hustota Mit markerů 

na některých chromozómech (př. Chr 2 a 3) je velmi řídká, tudíž spojnicová čára mezi body 

(zlomy čáry) jednotlivých Mit markerů není věrohodná a nás zajímá hodnota jen v místě 

testovaného Mit markeru (platí pro všechny Grafy QTL v kapitole 6.4.2 Genotypování 

kandidátních chromozómů pomocí mikrosatelitů). 

Genotypy vybraných Mit markerů 97 nových Prdm9-/- kříženců byly vztahovány 

k fenotypům binPS, F a VV. Jako hranice signifikance byla zvolena α = 0,05. Nejprve bylo 

vyhodnoceno všech 97 Prdm9-/- samců dohromady (Obr. 24). Zde se výrazně signifikantně 

projevila testovaná oblast na Chr X – DXMit31 (164,0 Mbp), a to u všech tří fenotypů, kdy 

v případě VV byla jedinou signifikantní oblastí na Chr X (p = 0,0109), zatímco u fenotypů 

binPS a F vyšly signifikantní všechny čtyři testované Mit oblasti na Chr X; v obou případech 

vyšla „nejlépe“ oblast DXMit87 (binPS i F, p < 0,0001). Ve všech sledovaných parametrech 

byla průměrná hodnota fenotypů nižší, pokud samci nesli vybranou oblast (DXMit87 v případě 
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binPS a F; DXMit31 u VV) z kmene PWD(PWK). Na autozómech nevyšla žádná testovaná 

oblast statisticky významná.  

 

 

Obr. 24, A–F. Graf QTL ve vybraných Mit markerech pro 97 Prdm9-/- samců (A–C) a distribuce samců na 

základě genotypů BB, PP, PB pro autozómy a BY, PY pro gonozómy ve sledovaných oblastech, které 

v závislosti na fenotypu binPS, F a VV překročily signifikantní hranicí α (D–F). Pro A–C: osa x, vyznačeny 

pozice na chromozómu od proximální k distální části jednotlivých Mit markerů. Osa y, LOD skóry skutečných, 

nepermutovaných dat SNP a fenotypů. Práh sugestivní, skoro signifikantní a signifikantní statistické významnosti 

vyznačen tečkovanou, čárkovanou a plnou čárou (α = 0,63; 0,10; 0,05). Pro D–F: osa x, sestava alel v příslušné 

oblasti B6/Chr Y (BY) a PWD(PWK)/Chr Y (PY). Osa y, průměr fenotypu se směrodatnou odchylkou pro každý 

genotyp.  

Signifikantní oblast z pilotního celogenomového skenu byla s maximálním 1,5-LOD 

intervalem v rozpětí 31,1–79,1 cM, což po převedení odpovídá 56,5–169,5 Mbp, s vrcholem 

v 72,73 cM (156,8 Mbp). V této oblasti se z testovaných markerů vyskytuje DXMit87, DXMit25 

a DXMit31. Jelikož nejblíže signifikantnímu vrcholu byl marker DXMit31 (164,0 Mbp) a při 

testování pomocí Mit markerů přesáhl hranici pro fenotyp VV jako jediný, rozhodli jsme se 

Prdm9-/- samce rozdělit do dvou genotypových skupin na základě DXMit31PWD(PWK) 

(Obr. 25, A) a DXMit31B6 (Obr. 25, B). Snažili jsme se tím rozluštit, zda v takto široké oblasti 

je jedno nebo více QTL. 

D E F 
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Obr. 25, A a B. Graf QTL ve vybraných Mit markerech pro 97 Prdm9-/- samců rozdělených do skupin 

DXMit31PWD(PWK) (A) a DXMit31B6 (B) v závislosti na fenotypech (binPS, první sloupec grafů; F, druhý 

sloupec grafů; VV, třetí sloupec grafů).Osa x, vyznačeny pozice na chromozómu od proximální k distální části 

jednotlivých Mit markerů. Osa y, LOD skóry skutečných, nepermutovaných dat SNP a fenotypů. Práh sugestivní, 

skoro signifikantní a signifikantní statistické významnosti vyznačen tečkovanou, čárkovanou a plnou čárou 

(α = 0,63; 0,10; 0,05).  

V případě skupiny samců nesoucí DXMit31PWD(PWK) nebyl v  testovaných oblastech 

nalezen žádný signifikantní vztah, což by mohlo naznačovat, že oblast DXMit31PWD(PWK) 

potlačuje na zkoumaném genetickém pozadí projevy ostatních alel zvyšujících fertilitu. Pokud 

však byli separátně analyzováni samci nesoucí DXMit31B6, vyšla pozitivní korelace na Chr X 

u fenotypů binPS a F ve všech testovaných oblastech na Chr X, s nejvyšší hodnotou LOD skóru 

pro Mit marker DXMit87 (binPS, padj < 0.0001; F, padj = 0,0018; Obr. 26, A a B) a v případě 

autozómů vyšla signifikantní pouze oblast D2Mit13 na Chr 2 pro binPS (padj = 0,0384; 

Obr. 26, C). Hodnoty signifikance p bylo nutné znovu adjustovat na porovnávání ve dvou 

skupinách (padj). 

U skupiny samců s DXMit31B6 došlo ke zvýšení průměrné hodnoty sledovaných 

fenotypů (binPS, F) pokud zároveň nesli oblast DXMit87B6, která byla v případě Mit markerů 

na Chr X signifikantně nejvýznamnější. V případě samců s DXMit31B6 ve vztahu k Chr 2 a Mit 

markeru D2Mit13 došlo ke zvýšení fenotypových hodnot pro binPS i pro F pokud oblast na 

Chr 2 byla v homozygotní sestavě (BB i PP) v porovnání s D2Mit13 heterozygotem, což však 

B 
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vůbec neodpovídá výsledkům z pilotního mapování QTL pomocí MegaMUGA čipů, kde by 

markeru D2Mit13 měla odpovídat oblast 49,46 cM (viz výše Obr. 23, A), kde je vliv přesně 

opačný.  

 

Obr.26, A–C. Distribuce frakce samců s DXMit31B6  ze skupiny 97 Prdm9-/- samců mapovaných pomocí Mit 

markerů. V závislosti na fenotypu binPS (A a C) a  F (C) uvedeny bodové grafy pouze těch oblastí, které vyšly 

statisticky signifikantní (DXMit87 pro binPS a F a D2Mit13 pro binPS). Osa x, sestava alel v příslušné oblasti. 

Osa y, průměr fenotypu se směrodatnou odchylkou pro každý genotyp. 

Mit marker DXMit31 je dle GRCm38/mm10 ve vzdálenosti 164,0 Mbp.  Jediné 

statisticky významné QTL, které vyšlo na Chr X na základě dat z MegaMUGA čipů, je ve 

vzdálenosti 72,73 cM (156,8 Mbp). Obě tyto oblasti ovlivňovaly sledované fenotypy stejným 

směrem, tedy pokud pocházely z kmene PWD(PWK), pak samci měli výrazně horší (nižší) 

parametry VV, F i binPS než samci nesoucí B6 alely. Z těchto výsledků tedy zatím plyne, že 

distální konec Chr X z kmene PWD(PWK) blízko oblasti DXMit31 by mohl nést supresor/y 

fertility Prdm9-/- samců. Jiná interpretace těchto dat je, že na Chr XB6 se nacházejí aktivátory 

fertility Prdm9-/- samců. 

Ve snaze nalézt další QTL jsme tedy uspěli, když bylo 97 Prdm9-/- samců rozděleno do 

dvou skupin podle markeru DXMit31. V další analýze byl tedy lokus DXMit31 uvažován jako 

již potvrzené QTL z MegaMUGA mapování, čímž bylo nutné změnit i statistickou analýzu. 

Proto byly genotypová/fenotypová data 97 Prdm9-/-  (pro binPS) znovu vynesena do grafu za 

využití funkce scanone balíčku R/qtl a za předpokladu QTL v oblasti DXMit31 (Obr. 27, A). 

Díky této analýze byla nalezena druhá oblast QTL (interagující s QTL u DXMit31) opět na 

Chr X v oblasti DXMit87 (p = 0,0016). Přes hranici signifikance se sice dostaly i zbylé 

testované oblasti v jeho blízkém okolí (DXMit81 a DXMit25), potenciální druhé QTL se však 

nejpravděpodobněji nachází v blízkém okolí právě DXMit87. Zbylé dva testované markery 

mohly překročit hladinu signifikance kvůli nízkým množstvím rekombinací mezi těmito lokusy 

ve spojení s malým množstvím zvířat. Bodový graf, v kterém jsou k sobě vztaženy genotypy 

v obou lokusech DXMit87 a DXMit31 pro binPS (Obr. 27, B) a logF (Obr. 27, C); F byl vynesen 
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jako logaritmus kvůli zvýraznění rozdílů mezi jednotlivými body grafu.  Dle vztahu genotypů 

v kýžených lokusech je zřejmé, že pokud obě oblasti pochází z kmene B6 dochází ke zvýšení 

obou fenotypových parametrů, zatímco u obou možných heterozygotů je fertilita samců 

snížená. Nabízí se, že PWD(PWK) homozygotní sestava v těchto lokusech by měla vést 

k nejnižší hodnotě obou fenotypů, k čemuž při porovnání průměrů fenotypových hodnot 

nedošlo příliš výrazně, což však může být způsobeno nerovnoměrným rozdělením samců 

v jednotlivých genotypových skupinách. Na autozomálních chromozómech nevyšla žádná 

testovaná oblast signifikantní. 

 

 

 

 

 

6.4.3  Ověření chromozómu X pomocí subkonsomických kmenů DX.2 a 

DX.1s 

Hypotézu genu suprimujícího fertilitu Prdm9-/- samců na Chr XPWD jsem se dále snažila 

potvrdit křížením dvou typů subkonsomických kmenů. Subkonsomik DX.2 nesl oblast  

38,5 – 129,5 Mbp z kmene PWD na pozadí kmene B6 a subkonsomik DX.1s nesl tento 

C B 

A Obr. 27, A–C. Graf QTL ve vybraných Mit 

markerech pro 97 Prdm9-/- samců v případě 

signifikantního QTL v DXMit31, t.j. QTL 

interagujících s tímto lokusem (A) a distribuce 

samců na základě kombinace genotypů 

v DXMit87 a DXMit31 v závislosti na fenotypu 

binPS (B) a logF (C). Pro A: osa x, vyznačeny 

pozice na chromozómu od proximální k distální 

části jednotlivých Mit markerů. Osa y, LOD skóry 

skutečných, nepermutovaných dat SNP a fenotypů. 

Práh sugestivní, skoro signifikantní a signifikantní 

statistické významnosti vyznačen tečkovanými, 

čárkovanými a plnými přímkami (α = 0,63; 0,10; 

0,05). Pro B a C: osa x, sestava alel v oblastech 

DXMit87 a DXMit31, B6/Chr Y (BY) 

a PWD(PWK)/Chr Y (PY). Osa y, průměr fenotypu 

se směrodatnou odchylkou pro každý genotyp. 
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diferenciální úsek v oblasti 0–69,6 Mbp. Subkonsomik z distální části Chr X, který by zahrnoval 

celou signifikantní oblast identifikovanou QTL mapováním, nebyl zatím k dispozici. 

Samička DX.2 kmene nesoucí diferenciální úsek z kmene PWD v homozygotní sestavě 

byla nejprve křížena se samcem B6-Prdm9em1/B6. Potomci – samice byly heterozygotní v oblasti 

X.2; do další generace byly vybrány samičky, které byly heterozygotní i v genu Prdm9 

(Prdm9em1/B6). Tyto samičky byly kříženy se samcem PWD-Prdm9tm1/PWD (Obr. 28). 

V intersubspecifické generaci nesli všichni potomci na autozomálních chromozómech 

heterozygotní sestavu alel PWD/B6 a v případě samců měli všichni celý Chr Y z kmene PWD 

a Chr X skoro celý z kmene B6, jen v diferenciální oblasti X.2 mohl v závislosti na bodech 

rekombinace nést také úsek PWD, který však byl maximálně 91 Mbp dlouhý; pro analýzu 

vybráni a na obrázku znázorněni jen Prdm9-/- samci z intersubspecifické generace (Obr. 28). 

           

 

Obr. 28. Zjednodušené schéma ověřovacího křížení DX.2 subkonsomické samičky s PWD-Prdm9tm1/PWD 

samcem a výslední Prdm9-/- potomci z intersubspecifické F1 generace. Myší genomy znázorněny ve formě 

„lízátka“, které je rozděleno na dvě poloviny, což představuje maternální a paternální původ genomu. Pohlavní 

chromozómy znázorněny jako vystupující úsečky, kdy na Chr X samičky DX.2 je zobrazen diferenciální úsek 

z kmene PWD (červená část). Genotyp kříženců je uveden nad schématem. Mutace alel genu Prdm9 jsou 

znázorněny jejich přeškrtnutím. Ne/sterilita je u samců vykreslena přítomností/nepřítomností spermie v lízátku.  

Jsou znázorněna pouze zvířata relevantní pro sledovanou analýzu (nikoli všechna zvířata vznikající při daných 

kříženích).   

V intersubspecifické generaci se narodilo 34 samců, z nichž čtyři samci  

získali Prdm9em1/tm1. Dva samci (ID: 32025, 33569), co nesli DXMit87PWD, měli PS = 0 

a na histologických řezech nebyly ani spermatidy (Obr. 29, A–C). Zbylí dva z těchto čtyř samců 

nesli DXMit87B6, kdy jeden (ID: 33331) měl okolo 100 000 spermií v epididymis a druhý 

(ID: 33929) spermie v epididymis neměl, ale v řezech byly spermatidy (Obr. 29, D–F). 

 

 

 

nebo 

Genotypové složení u Prdm9 -/-

potomků z intersubspecifické 

generace 



70 

 

 

 

 

 

Obr. 29 A–F. Schémata genomů ve formě lízátka (A, D) a histologické řezy jednoho semenotvorného 

kanálku varlat (B–C, E–F) u Prdm9em1/tm1 samců křížení subkonsomického kmene DX.2. Sk, semenotvorný 

kanálek; Sb, Sertoliho buňka; Sg, spermatogonium; Sc, spermatocyt; kSp, kulatá spermatida, eSp, elongovaná 

spermatida; Sm, spermie; (A) schématické lízátko genomů samců ID: 32025 a 33569; (B) histologický řez 

varletem samce ID: 32025 bez spermií a spermatid; (C) histologický řez varletem samce ID: 33569 s bez spermií 

a spermatid; (D) schématické lízátko genomů samců ID: 33929 a 33331; (E) histologický řez varletem samce ID: 

33929 bez spermií a s kulatými spermatidami; (F) histologický řez varletem samce ID: 33331 se spermiemi (bičíky 

spermií možné vidět uprostřed tubulů jako vlasový chomáček). 
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Dále bylo potřeba ověřit, zda fenotypový rozdíl Prdm9em1/tm1 samců s DXMit87B6 není 

ovlivněn rekombinacemi v různých oblastech diferenciálního úseku X.2, jelikož 

subkonsomická matka těchto samců byla v oblasti X.2 heterozygotní. Proto bylo na Chr X 

k Mit markeru DXMit87 vybráno ještě dalších 14 nových markerů (Tab. 7). Díky DX.2 

subkonsomikovi bylo jisté, že v oblasti 0–38,5 Mbp nemohlo dojít k rekombinaci, jelikož tento 

úsek pocházel celý z kmene B6; podobně i distální konec Chr X s počátkem ve vzdálenosti 

129,5 Mbp byl z kmene B6. U samců, kteří při prvním testování (ID: 33331, 33929) měli 

DXMit87B6, bylo zjištěno, že nesou pravděpodobně celý Chr X z kmene B6 a z diferenciálního 

úseku PWD pravděpodobně nic nezdědili, protože úsek 53,2–122,1 Mbp byl dle použitých Mit 

markerů z kmene B6. Stále zde jsou ale z proximálního konce 14,7 Mbp a z distálního konce 

7,4 Mbp dlouhé neotestované oblasti, kde by mohlo přibližně se 7,5 %, resp. 4 % 

pravděpodobností dojít k rekombinaci (za předpokladu, že převod genetické vzdálenosti 1 cM 

odpovídá přibližně 2 Mbp mapy fyzické; Silver 1995). Samci s DXMit87PWD naopak zdědili 

pravděpodobně celý diferenciální úsek, protože oblast 53,2–122,1 Mbp byla dle použitých Mit 

markerů z kmene PWD, a tedy ani zde zatím není důkaz, že by v tomto rozmezí došlo 

k rekombinacím. 

Stejným způsobem jako subkonsomik DX.2 byl křížen i subkonsomik DX.1s, který nesl 

diferenciální úsek 0–69,6 Mbp z kmene PWD a distální konec z kmene B6. Samci 

v intersubspecifické generaci tak mohli nést Chr X kompletně z kmene B6 nebo pokud zdědili 

diferenciální úsek nebo jeho části, byli v oblasti 0–69,6 Mbp PWD či rekombinantní. 

V intersubspecifické generaci se narodilo 15 Prdm9em1/tm1 samců (Tab. 7).  

Pokud tito samci nesli dle testovaných Mit markerů celý Chr X z kmene B6, pak vždy 

měli spermie v epididymis (ID: 34859, 34860, 35569, 38884, 38890), podobně i tři 

rekombinantní samci nesoucí diferenciální úsek z kmene PWD od proximálního konce 

(centromery) chromozómu po maximálně 53,2 Mbp (35660, 38754, 38891). Pokud přesahoval 

úsek z kmene PWD pozici 53,2 Mbp distálně a zároveň nesahal dále než do pozice 66,6 Mbp 

(dle X.2 diferenciálního úseku 69,6 Mbp; pravděpodobnost rekombinace 1,5 % pro každého 

samce) včetně, tak samci již většinou nenesli spermie v epididymis, ale na histologických 

řezech byly vždy detekovatelné alespoň spermatidy (38758, 38887, 38888, 38894). Dle 

histologických řezů nesli minimálně spermatidy i samci, u nichž diferenciální úsek PWD 

nezačínal na samém počátku proximálního konce Chr X, ale končil maximálně ve vzdálenosti 

69,6 Mbp včetně (34858, 38896, 38900). Jelikož se našla jedna výjimka (38758, samec 

s DXMit87PWD nesoucí spermie), byla provedena statistická analýza hodnot PS Wilcoxonovým 
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neparametrickým testem, který potvrdil, že oblast Chr X 53,2 - 69,6 Mbp odvozená 

ze subkonsomika DX.2 signifikantně ovlivňuje fertilitu Prdm9em1/tm1 samců (p = 0,0010; W= 0). 

Sloučené výsledky  genotypizace (PWD x B6)F1-Prdm9em1/tm1 samců (celkem 19 samců 

a 2 kontroly) z obou subkonsomických křížení poskytly následující fakta. Pokud samci nesou 

celý Chr X (včetně kontroly) z kmene B6, pak mají spermie v epididymis (až na jednu výjimku 

ID: 33929, která však dle řezů varlat nesla minimálně elongované spermatidy). Pokud samci 

nesou úsek z kmene PWD pouze v rozmezí 0–53,2 Mbp včetně, pak také mají spermie 

v epididymis. Pokud je tento diferenciální úsek PWD delší na distálním konci a sahá až do 

vzdálenosti 69,6 Mbp včetně a/nebo sahá od 53,2 do 69,6 Mbp, pak již většinou nejsou spermie 

detekovatelné v epididymis, ale dle histologických řezů nesou ve varlatech všichni samci 

minimálně elongované spermatidy. Pokud samci nesou diferenciální úsek PWD z proximálního 

konce od 53,2 Mbp po minimálně 129,5 Mbp, nebo jako kontroly mají celý Chr X z kmene 

PWD, pak na histologických řezech varlat nejsou detekovatelné žádné spermatidy 

a nejpokročilejším stádiem spermatogeneze jsou spermatocyty. 

Dle subkonsomických křížení je jedno QTL zodpovídající za úspěšné dokončení 

spermatogeneze u F1-Prdm9-/- samců na Chr X v rozmezí 53,2–69,6 Mbp. Druhé QTL je taktéž 

na Chr X v intervalu 69,6–129,5 Mbp. 



 

Tabulka 7: Fertilitní parametry a genetické mapy Chr X pro vybrané F1- Prdm9-/PWD hybridní samce. 
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33130 XPWD 0 - - - na na na na na na na na na na na na na na na 
32025 DX.2 0 - - - na na P P P P P P P P P P P P P 

33569 DX.2 0 - - - na na P P P P P P P P P P P P P 

38894 DX.1s 0 + + - P P P P P na na na na na na na na na na 

38887 DX.1s 0 + + + P P P P P na na na na na na na na na na 

38888 DX.1s 0 + + + P P P P P na na na na na na na na na na 

38758 DX.1s 0,002 + + + P P P P P na na na na na na na na na na 

34858 DX.1s 0 + + - B B P P P na na na na na na na na na na 

38896 DX.1s 0 + + + B B P P P na na na na na na na na na na 

38900 DX.1s 0 + + - B B B P P na na na na na na na na na na 

35660 DX.1s 0,01 na na na P P P B B na na na na na na na na na na 

38754 DX.1s 0,003 + + + P P B B B na na na na na na na na na na 

38891 DX.1s 0,2 na na na P B B B B na na na na na na na na na na 

33929 DX.2 0 + + - na na B B B B B B B B B B B B B 

33331 DX.2 0,01 + + + na na B B B B B B B B B B B B B 

34859 DX.1s 0,03 na na na B B B B B na na na na na na na na na na 

38890 DX.1s 0,05 na na na B B B B B na na na na na na na na na na 

34860 DX.1s 0,08 na na na B B B B B na na na na na na na na na na 

35569 DX.1s 0,1 na na na B B B B B na na na na na na na na na na 

38884 DX.1s 0,2 na na na B B B B B na na na na na na na na na na 

31407 XB6 0,2 + + + na na na na na na na na na na na na na na na 

Pozice Mit markeru na Chr X dle NCBI37/mm9 6,9 33,7 50,5 57,9 63,9 68,6 75,8 82,1 86,4 87,9 91,6 95,3 107,9 116,5 119,2 
Pozice Mit markeru na Chr X dle GRCm38/mm10 7,4 36,2 53,2 60,7 66,6 71,4 78,6 84,9 89,1 90,7 94,3 98,1 110,7 119,4 122,1 

Tab. 7. ID, identifikační číslo myši; Chr X, použitý subkonsomik (DX.2, diferenciální úsek 38,5–129,5 Mbp z kmene PWD; subkonsomik 

DX.1s úsek 0–69,6 Mbp, kontrola (B6-Prdm9-/B6 x PWD-Prdm9-/PWD)F1-Prdm9-/- (ID: 31407; celý Chr X z B6) a (PWD-Prdm9-/PWD x B6-

Prdm9-/B6)F1-Prdm9-/- (ID: 33130; celý Chr X z PWD); PS, počet spermií v obou epididymis (v milionech); kSpd, kulatá spermatida; eSpd, 

elongovaná spermatida; tubSpm, spermie v semenotvorných kanálcích varlat; na, histologické řezy varlat neodečítány (pro PS ≥ 10 000); 

DXMit-, genotyp v příslušném Mit markeru – barevně rozlišen (P, DXMit-PWD(PWK), pozadí oranžové; B, DXMit-B6, pozadí modré); pod 

tabulkou pozice Mit markeru na Chr X dle NCBI37/mm9 a GRCm38/mm10 verzí myšího genomu (Mbp); na, genotyp netestován (odvozen 

z rodičů). Svislá přerušovaná přímka znázorňuje hranici diferenciálního segmentu DX1.s subkonsomika (69,6 Mbp).

7
3
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7 DISKUZE 

Zástupci myších kmenů B6 a PWD(PWK) nesoucí deleci v genu Prdm9 vykazovali 

fenotypovou odlišnost v přítomnosti, či nepřítomnosti spermií tvořících se ve varlatech. 

Fenotypové znaky, například váha těla, váha varlat, ne/přítomnost či počet a tvar spermií, jsou 

znaky měřitelné, plynule proměnlivé a jejich rozdělení je obvykle možné vyjádřit Gaussovou 

křivkou; obecně jsou tyto znaky označovány jako kvantitativní. Pro kvantitativní znaky je 

typická podmíněnost mnoha geny (polygenní), většinou s malým účinkem, kdy neoddělitelnou 

součástí jejich projevu jsou i negenetické vlivy. Identifikace lokusů, které s kvantitativním 

znakem segregují (QTL mapování), je stále nejrozšířenější metodou pro určení přesné pozice 

genu/genů, které sledovaný fenotyp podmiňují. 

Základnu pro mapování QTL tvořilo 182 Prdm9-/- samců z různých křížení. Jen 

75 kříženců bylo analyzováno již v F2 generaci, zbylých 107 Prdm9-/- samců bylo dále kříženo 

mezi sebou či mnohonásobným zpětným křížením. Byla tak vytvořena velmi rozmanitá 

populace hybridů, u nichž tímto způsobem křížení dojde ke zvýšení pravděpodobnosti 

rekombinace mezi dvěma lokusy, což poskytuje možnost daleko jemnějšího QTL mapování. 

Bylo dokázáno, že využitím hybridů z pokročilých křížení může být interval spolehlivosti 

(„konfidenční interval“) pro určení pozice QTL až pětkrát menší v porovnání se stejně početnou 

populací kříženců F2 generace; pro toto pravidlo musí být však dodržen počet 100 jedinců na 

jednu generaci v průběhu křížení (Darvasi & Soller 1995).  

Důležitým aspektem mapovací populace je samozřejmě fenotypová různorodost, která 

byla u kříženců použitých v tomto experimentu nepochybně splněna. Ze 182 Prdm9 -/- samců 

neslo spermie v epididymis celkem 100 hybridů, z nichž někteří byli dokonce schopni oplodnit 

samice, zbylých 82 samců se vyznačovalo různým stupněm zástavy spermatogeneze. Byla 

pozorována zástava spermatogeneze již v průběhu meiotického dělení spermatocytů, kdy na 

řezech varlat bylo možné najít jako nejpokročilejší stádium spermatogeneze maximálně 

primární spermatocyty. Dále byla identifikována zástava, pracovně nazývaná jako  

post-meiotická, protože ve varlatech těchto samců bylo sice možné pozorovat dokončené 

meiotické dělení a kulaté či elongované spermatidy, zároveň však tito samci nenesli ve svých 

varlatech spermie. Oba tyto typy zástavy spermatogeneze byly u myších samců již dříve 

pozorovány (Borg et al. 2010). Společně se označují jako zástava zárodečných buněk, pro 

kterou je typický normální průběhe spermatogeneze do určité vývojové fáze, po které dochází 

k úbytku spermatogenních buněk, či jejich úplnému vymizení a apoptóze. Navíc v experimentu 
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nebyly vždy všechny semenotvorné kanálky histologického řezu varlete schopné dosáhnout 

nejpokročilejší fáze. Například u post-meiotické zástavy řada tubulů obsahovala pouze 

spermatogonie či maximálně spermatocyty, a pokud dosáhly úrovně spermatid, často byly tyto 

typy buněk redukované v porovnání k fertilní kontrole (nepublikováno). Další skupina samců 

spermatogenezi dokončila a Prdm9-/- samci nesli spermie buď pouze ve varlatech, nebo 

i v epididymis, ovšem oproti fertilní kontrole byl počet spermií snížen a navíc samci většinou 

nedokázali plodit potomky. Tento fenotyp se nazývá hypospermatogeneze (Borg et al. 2010), 

kdy je na řezech varlat možné nalézt všechny typy buněk, ovšem ve značně sníženém množství, 

vedle normálních semenotvorných kanálků se nalézají i ty, u nichž došlo ke spermatogenní 

zástavě. Následkem hypospermatogeneze je oligospermie, snížený počet spermiií. Pokud samci 

vykazují malformaci tvaru hlavičky, nazývá se tento fenotyp teratozoospermie. I v tomto 

experimentu byla teratozoospermie pozorována, a to u Prdm9-/- kříženců s velmi nízkým či 

nízkým počtem spermií (< 10 000 000), což se dá označit jako oligoteratozoospermie. Normální 

tvar hlavičky spermie je pro každý druh organismu specifický, u myší je srpkovitý. Výsledná 

podoba hlavičky je tvarována vznikajícím akrozomem a kondenzací jádra, což ovlivňuje 

několik dějů nejen v samotné spermatidě, ale i signály z okolních buněk, např. podpůrných 

Sertoliho buněk. 

Přestože v experimentu řada samců byla schopná produkovat spermie, důvodů proč 

následně někteří z nich nedokázali plodit potomky, mohlo být hned několik. Kromě vývoje 

spermií ve varlatech, kde může vzniknout defektní tvar hlavičky, nesmí být opomenut ani vývoj 

ocásku, který je hnacím motorem pohyblivosti spermií a například při špatném složení 

mikrotubulární struktury axonemy, je motilita spermií znemožněna (review Escalier 2006). 

Další problém může nastat při vypuštění spermií z varlat do epididymis (spermiace). Vzhledově 

zralé spermie jsou v tubulech prostřednictvím speciální cytoskeletární struktury propojeny se 

Sertoliho buňkami; při spermiaci jsou tyto struktury vyměněny a pokud je propojení se 

Sertoliho buňkami nějakým způsobem poškozené, může být uvolnění spermií do epididymis 

nemožné, čímž by mohly být spermie detekovatelné pouze ve varlatech, ale v epididymis již ne 

(Borg et al. 2010). Tento fenotyp byl pozorován u dvou Prdm9-/- samců. Možné poškození 

cytoskeletárního propojení spermií a Sertoliho buněk se dá zjistit pomocí specifických 

protilátek značících cytoskeletární strukturu za využití elektronové mikroskopie; podobně by 

se dala analyzovat axonemální struktura. Po spermiaci jsou spermie sice tvarově dokončené, 

stále však nejsou schopné oplodnit vajíčko. Tuto schopnost získají spermie v post-testikulární 

fázi při průchodu celou epididymis (epididymální maturace) a následně v samičím traktu, kde 
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podstupují další zrání nezbytné pro oplození (Borg et al. 2010). I v těchto fázích je možné hledat 

příčiny sterility některých Prdm9-/- samců, kteří nesou spermie v epididymis.  

Gen Prdm9 je exprimován v jádře spermatocytů od preleptotene po časnou/střední fázi 

zygotene. Produktem genu Prdm9 je H3K4 trimethyltransferáza (Hayashi et al. 2005, Sun et al. 

2015). Jedna z funkcí epigenetického značení H3K4Me3 – v promotorech – způsobuje aktivaci 

exprese genů (Santos-Rosa et al. 2002). Hybridní samci s delecí v genu Prdm9, kteří 

v experimentu vykazovali právě meiotickou zástavou, se svým fenotypem podobali Prdm9-/- 

samcům kmene B6 poddruhu Mmd, který byl poprvé popsán u Prdm9-/- samců na neinbredním 

pozadí (129P2/OlaHsd x B6) analyzovaných v Hayashi et al. 2005, u nichž na základě 

imunocytochemického barvení byl poprvé popsán fenotyp Prdm9-/- samců jako zástava 

meiotického dělení ve fázi pachytene. Samci měli problém s dokončením synapse homologních 

chromozómů, opravou DSB a vznikem pohlavního tělíska. Role PRDM9 jako transkripčního 

faktoru byla testována na Prdm9-/- samcích, sledováním změny exprese genů ve 14-ti denních 

samčích varlatech za pomoci mikročipů a PCR po reverzní transkripci. Byla identifikována 

např. snížená exprese genu Morc2b (angl. microrchidia 2b) v Prdm9-deficientních 

spermatocytech (Hayashi et al. 2005). Pokud PRDM9 funguje jako transkripční faktor, pak by 

dosah jeho delece mohl sahat do pokročilejších stádií spermatogeneze, než je detekovatelná 

exprese genu Prdm9 v časné/střední fázi zygotene. V takovém případě by nalezení faktorů 

a genů, s kterými PRDM9 interaguje, mohlo vysvětlit rozdílné fenotypové projevy u Prdm9-/- 

hybridů. Interaktory odlišné mezi myšími kmeny, by mohly být jedním z vysvětlení rozdílných 

fenotypových projevů mezi PWD-Prdm9-/- a B6-Prdm9-/- samci. Proto zástava, námi nazvaná 

post-meiotická, může být způsobena faktorem důležitým pro spermatogenezi po meiotické fázi; 

tento fenotyp ale nemusí být opravdu zástava post-meiotická, neboť partnerem (modifikátorem) 

PRDM9 může být i faktor z meiotického dělení, jehož nefunkčnost se projeví až s určitým 

zpožděním. 

Místa DSB, která jsou opravena rekombinačním aparátem, se ve spermatocytech 

nejprve epigeneticky označí H3K4 trimethylací (Buard et al. 2009, Smagulova et al. 2011), za 

což u myší zodpovídá protein PRDM9 (Smagulova et al. 2011). Neznamená to však, že 

k označení budoucích rekombinačních míst za nepřítomnosti funkčního Prdm9 nedojde, 

některá místa jsou i přes absenci Prdm9 epigeneticky označená, ovšem v ektopických oblastech 

(např. promotorech); DSB jsou tedy u Prdm9-/- samců vytvořeny, ale následně zůstávají 

neopraveny (Hayashi et al. 2005, Smagulova et al. 2011, Brick et al. 2012, Sun et al. 2015). 

Funkce PRDM9 jako faktoru bránícího vzniku ektopických DSB, byla původně testována 
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u samců spadajících do poddruhu Mmd. Delece genu Prdm9 na pozadí kmene B6 z poddruhu 

Mmd v našem případě vede, jak již bylo zmíněno, ke kompletní sterilitě samců. Je tedy možné, 

že PRDM9 u samců pocházejících z poddruhu Mmd brání vzniku DSB v okolí funkčních 

genomových oblastí a u samců z poddruhu Mmm (v našem experimentu PWD a PWK) tuto 

funkci zastává ještě jiný doplňující faktor/y – modifikační gen/y. Navíc je důležité zdůraznit, 

že PRDM9 pravděpodobně zodpovídá pouze za správné umístění hotspotů, ale neurčuje počet 

DSB ani rekombinací na meiocyt, protože analýza F2 křížení u kmenů lišících se v Prdm9 

alelách i v míře rekombinace neodhalila žádnou vzájemnou souvislost (Dumont & Payseur 

2011, Sun et al. 2015, Dzur-Gejdosova et al., rukopis v přípravě). Potenciálních QTL, které 

zodpovídají za míru rekombinace v genomu, bylo identifikováno celkem osm (Dumont 

& Payseur 2011), dvě mapují na Chr X a silnější z nich se nachází ve 33 cM (po převodu na 

GRCm38/mm10 v okolí 58,5 Mbp), což tedy zahrnuje i obě oblasti QTL identifikované v tomto 

experimentu a Hstx1/2 (viz dále). 

7.1 Mapování QTL  

Spermatogeneze je složitý a precizně řízený děj, což dokazuje i počet genů, které tento 

děj řídí. Bylo identifikováno více jak 2300 genů, které jsou specificky exprimovány 

v meiotických a post-meiotických buňkách (Schultz et al. 2003). Jedním z důvodů vzniku 

různých stupňů spermatogenního poškození u kříženců tohoto experimentu je nepochybně 

ztráta genu Prdm9, široká škála sledovaných fenotypů je zároveň důkazem, že gen Prdm9 je 

součástí mnohagenové mašinérie, která zodpovídá za bezchybný vývoj zárodečných buněk 

v samčích varlatech, kdy do projevu výsledného fenotypu zasahují další geny, které bylo cílem 

této práce zaměřit, a to pomocí QTL mapování. Tento multilokusový fenotyp potvrzuje i rozdíl 

ve schopnosti reprodukce některých hybridních samců, což je v kontrastu s PWD-Prdm9-/- 

samci, kteří sice také často nesli spermie v epididymis, ovšem žádný z testovaných nebyl 

schopen se rozmnožovat (Mihola et al., nepublikovaná data), což jen dokazuje, že sledovaný 

fenotyp je ovlivněn vícero faktory polymorfními mezi použitými kmeny (poddruhy). 

Hledané geny jsou z kategorie modifikačních, což jsou geny, jejichž vliv u zdravé myši 

obvykle nijak nepozorujeme – jejich účinek na fenotyp můžeme sledovat pouze v případě 

mutace genu, který tyto geny modifikují. Vliv alel modifikačních genů na mutovanou alelu 

může však být maskován genetickým pozadím. Mapování modifikačních genů vyžaduje křížení 

mutovaného zvířete s jiným inbredním kmenem, aby došlo k segregaci mutované 

a modifikačních alel (Johnson et al. 2006). Základem všech křížení bylo křížení 
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heterozygotního mutanta B6-Prdm9-/B6 s kmenem PWD či PWK (až na jednu výjimku – křížení 

PWD-Prdm9-/PWD s B6). Dále byli samci kříženi buď intercrossem, nebo zpětným křížením. 

Intercross poskytne tři typy genotypů na jeden polymorfní lokus, zatímco zpětné křížení jen 

dva typy genotypů, tedy intercross má větší vypovídající sílu.  

Na mapování bylo k dispozici 182 Prdm9-/- kříženců, kdy s MegaMUGA čipy bylo 

mapováno 65 samců, s Mit markery 94 a ke každé skupině je nutné přičíst ještě tři další samce, 

kteří byli použiti u obou mapování, tedy celkem 162 Prdm9-deficientních samců pro mapování 

QTL. Zbylých 20 Prdm9-/- samců nakonec v mapování použito nebylo, ale poskytli informace 

o fenotypu a byli též hodnoceni například v analýze malformací spermií. 

Od počátku experimentu byla jako hypotéza ověřována role Chr X, protože bylo známo, 

že hybridní samci (B6-Prdm9-/B6 x PWD-Prdm9-/PWD)F1-Prdm9-/- nesou spermie  

a (PWD-Prdm9-/PWD x B6-Prdm9-/B6)F1-Prdm9-/- spermie nenesou. Nejprve byla zkoumána 

oblast DXMit87, kam mapuje gen Hstx2, který je zodpovědný za rozdíl ve fertilitě samců  

(B6 x PWD)F1 a (PWD x B6)F1 (Bhattacharyya et al. 2014), a proto je na tento marker 

otestováno celkem 177 Prdm9-/- kříženců. Již před celogenomovým genotypováním se 

ukazoval vliv Chr X z této oblasti, kdy například samců nesoucích spermie (ve varlatech i/nebo 

v epididymis) bylo celkem třikrát více s DXMit87B6 než s DXMit87PWD(PWK) a opačný trend se 

ukazoval u sterilních samců bez spermií. Tím byla hypotéza podpořena i na jiném než 

F1 genetickém pozadí, tedy že oblast na Chr X z kmene PWD(PWK) je asociována s méně 

efektivní tvorbou spermií u Prdm9-/- než stejná oblast původem z kmene B6. Teorie vlivu Chr X 

pak byla potvrzena i v dalších krocích experimentu při samotném mapování QTL. Na Chr X 

vyšla dle mapování pomocí MegaMUGA čipů jedna signifikantní oblast ve vzdálenosti 

72,73 cM (156,8 Mbp, mm10) s velmi širokým 1,5-LOD intervalem v maximálním rozpětí 

31,1–79,1 cM (56,5–169,5 Mbp) a několika vrcholy. V dalším kroku mapování, již jen 

s vybranými Mit markery, vyšly přes hranici signifikance buď všechny čtyři DXMit markery 

s vrcholem v DXMit87 (pro binPS a F), nebo pouze v DXMit31 (pro VV). Obě tyto oblasti 

ovlivňovaly fenotyp stejným způsobem; pokud pocházely z kmene B6, měli samci lepší 

fertilitní parametry oproti samcům, jenž měli tyto oblasti z kmene PWD(PWK). 

Nebylo však známo, kolik QTL se v signifikantní oblasti z MegaMUGA čipů nachází; 

mohlo by se jednat o jedno silné QTL, např. dvě či více oddělených QTL, které působí na 

fenotyp stejným směrem. Cílem dalších kroků mapování tedy bylo rozluštit celkový počet QTL 

na Chr X. Nejprve byli samci rozděleni do dvou genotypových skupin na základě markeru 
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DXMit31, jelikož se právě vrchol signifikantní oblasti z MegaMUGA mapování nejvíce 

k tomuto markeru přibližoval. Při rozdělení samců do dvou skupin na základě genotypu 

DXMit31 překročily hranici signifikance všechny tři zbývající testované markery s vrcholem 

v prostředním, DXMit87, čímž bohužel nemohly být okolní úseky vyloučeny. Pravděpodobně 

se v tomto intervalu u testovaných samců nacházel nízký počet rekombinací. Pokud samci nesli 

DXMit31PWD(PWK), byl na zkoumaném genetickém pozadí potlačován projev ostatních alel 

zvyšujících fertilitu a nevyšlo žádné signifikantní QTL v testovaných oblastech. Naopak 

u samců s DXMit31B6 vyšla signifikantní korelace právě s DXMit87; v případě, že oblast 

DXMit87 pocházela z kmene B6, došlo ke zlepšení analyzovaných fertilitních parametrů.  

Jelikož okolí markeru DXMit31 vyšlo signifikantní již u skupiny samců mapovaných 

pomocí MegaMUGA čipů a později i Mit markery, s touto oblastí bylo zacházeno v analýze 

samců z Mit mapování jako s potvrzeným QTL a byl proveden nový statistický test. V tomto 

případě vyšla nejvyšší signifikance v oblasti DXMit87, čímž okolí tohoto markeru bylo 

uvažováno jako druhé QTL na Chr X. A opět pokud obě DXMit oblasti byly původem z kmene 

B6, byli samci převážně fertilní. 

V případě testovaných autozómů byl předpoklad nalezení alespoň jednoho QTL, který 

by působil v opačném směru než obě QTL na Chr X. Fenotypový projev zkoumaného modelu 

je totiž takový, že Prdm9 homozygotní delece na PWD pozadí spermie má a na B6 pozadí 

spermie nemá, tedy je v kontrastu k projevu obou QTL na Chr X, čímž vyvstal předpoklad, že 

za sledovaným fenotypovým rozdílem Prdm9-/- samců by měla stát ještě jiná/é, opačně působící 

oblast/i. Překvapením tedy bylo, že v pilotním QTL mapování pomocí MegaMUGA čipů na 

autozómech nevyšla žádná oblast signifikance. Předpokládáme, že QTL na autozomálních 

chromozómech jsme patrně nenalezli kvůli nízkému počtu zvířat a/nebo vyššímu počtu slabších 

autozomálních QTL. Přesto jsme autozómy zkusili testovat. Samotný výběr testovaných 

autozomálních chromozómů byl tedy jen na základě pozic nejvyšších hodnot LOD skór 

v MegaMUGA mapování. Autozomální kandidátní chromozómy byly vybírány již 

z průběžných výsledků, kde se k sugestivní hranici přiblížily hlavně oblasti na Chr 2, 3, 12 a 16. 

Zároveň oblasti na Chr 16 a 2 a jedna oblast na Chr 3 ovlivňovaly fenotyp právě ve výše 

zmíněném předpokládaném směru, tedy pokud pocházely z kmene B6 došlo ke zhoršení 

fertilitních parametru. Z křivky LOD skór získané později z konečných dat se pak k hranici 

signifikance opakovaně přiblížily (u fenotypů binPS a F) oblasti na Chr 6, v případě VV také 

na Chr 17 a u všech sledovaných fenotypů se k signifikantní hranici přiblížil znovu i Chr 16, 

na který jsme se v  potvrzovacím křížení Mit markery zaměřili. Ověřování autozomálních 
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chromozómů pomocí konsomických a subkonsomických kmenů již ale nebylo součástí této 

diplomové práce. V dalším mapování by ale bylo žádoucí zahrnout Chr 6, jelikož jedna oblast 

na tomto chromozómu, pokud pocházela z kmene B6, pravděpodobně zhoršovala fenotyp 

studovaných samců. 

Mapováním pomocí Mit markerů nevyšla na autozómech žádná oblast přes hranici 

signifikance. Pokud jsme však samce rozdělili podle genotypu DXMit31, vyšla poprvé 

signifikantní oblast na autozomálních chromozómech, a to jen na Chr 2 u skupiny samců 

s DXMit31B6. Pokud jsme s oblastí DXMit31 pracovali jako s již potvrzeným QTL, nevyšlo na 

autozómech opět žádné QTL. V případě testování autozomálních chromozómů by se tedy 

v dalším kroku měly testovat i Chr 2 a 6. 

7.2 Potvrzující subkonsomické křížení  pro chromozóm X  

U potvrzujících subkonsomických křížení se zvířaty nesoucími různě dlouhý 

diferenciální úsek z kmene PWD na konstantním F1 pozadí, byla analyzovaná skupina tvořena 

19 Prdm9-/- samci a dvěma kontrolami. Z výsledků plyne, že pokud je celý Chr X z kmene B6 

nebo úsek z PWD sahající maximálně do 53,2 Mbp se zbytkem Chr X z kmene B6, pak samci 

nesou spermie v epididymis. Tedy v proximální části Chr X do vzdálenosti 53,2 Mbp od 

centromery se hledané QTL nenachází. Zhoršený průběh spermatogeneze, který se projevil buď 

zástavou zárodečných buněk ve stádiu elongovaných spermatid, nebo hypospermatogenezí, kdy 

spermie byly detekovatelné pouze ve varlatech, ale ne v epididymis, se objevil zejména 

u samců, kteří nesli prodloužený diferenciální úsek z kmene PWD na distálním konci 

do vzdálenosti 69,6 Mbp a z proximálního konce zkrácený do minimální vzdálenosti 53,2 Mbp. 

Tedy jeden z úseků zhoršující průběh spermatogeneze je úsek, pocházející z kmene PWD na 

Chr X, 53,2–69,6 Mbp od centromery. Do této oblasti mapuje dříve zmíněná oblast Hstx2, která 

je zodpovědná za rozdílný fenotyp ve fertilitě samců (B6 x PWD)F1 a (PWD x B6)F1 

nacházející se v intervalu 64,9–69,6 Mbp Chr X (Bhattacharyya et al. 2014), stejně tak 

i MegaMUGA a Mit mapováním identifikované QTL v okolí DXMit87. Výrazné zhoršení 

a úplná zástava spermatogeneze pak nastala u samců, u kterých byl diferenciální úsek z kmene 

PWD prodloužen na distálním konci minimálně do vzdálenosti 129,5 Mbp, tedy úsek z PWD 

byl 53,2–129,5 Mbp, v takovém případě samci nenesli žádné spermie v epididymis a na 

histologických řezech varlat byly detekovatelným nejpokročilejším stádiem spermatocyty. 

Tento fenotyp je tedy shodný s kontrolou nesoucí celý Chr X z kmene PWD. Druhým úsekem 

zhoršující průběh spermatogeneze až na úroveň kompletní zástavy u primárních spermatocytů 
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je tedy úsek v rozmezí 69,6–129,5 Mbp, protože první QTL v rozpětí 53,2–69,6 Mbp per se 

pouze zhorší proces spermatogeneze (hypospermatogeneze). 

QTL mapování naznačilo, že se na Chr X nalézají přinejmenším dvě QTL ovlivňující 

fenotyp Prdm9-/- samců. Mapování dvou lokusů na jednom chromozómu je poměrně obtížné 

a vyžaduje použití dalších typů subkonsomiků, kteří nesou vždy pouze jednu cílovou oblast pro 

QTL. V našem případě dochází ke zhoršení fenotypu (samci bez spermií) pokud dojde 

k prodloužení úseku distálním směrem. Bohužel se zatím nepodařilo více zúžit oblast druhého 

QTL v rozsahu 69,6–129,5 Mbp. Navíc v případě MegaMUGA a Mit mapování bylo QTL 

identifikovano mimo tento subkonsomikem vymezený úsek, a to do oblasti 156,8 Mbp 

(MegaMUGA mapování) a 164 Mbp (Mit mapování). Obě tyto distální oblasti Chr X však měly 

široký interval působnosti, proto není možné s jistotou říct, zda je zde ještě třetí (nebo i další) 

QTL, nebo zda se kvůli nízkému množství rekombinací a malému počtu zvířat nejedná 

o překrývající se oblasti se subkonsomickým QTL úsekem v 69,6–129,5 Mbp. Tři QTL na 

Chr X, které ovlivňují fenotyp stejným směrem, by mohlo reprezentovat několik genů, které 

jsou součástí genové rodiny. 

Pro jemnější mapování distální oblasti by tedy bylo zapotřebí testovat větší množství 

DXMit markerů na populaci pokročilých křížení a/nebo kříženců subkonsomika DX.2, kteří by 

byli rekombinantní (v našem experimentu nebyla rekombinace u DX.2 subkonsomiků 

detekována) a/nebo ještě další typ subkonsomika, který by nesl diferenciální úsek zkrácený na 

proximálním a prodloužený na distálním konci Chr X. Tento typ subkonsomika je v naší 

laboratoři již křížen, je označován jako C57BL/6J.PWD-Chr X.3 (dále DX.3) a nese 

diferenciální úsek z kmene PWD v oblasti 98,2–164,0 Mbp (Bhattacharyya et al. 2014). Pokud 

by byli (B6 x PWD)F1-Prdm9-/- samci nesoucí tento úsek sterilní, byl by to další důkaz nejméně 

dvou QTL na Chr X. Pokud by se u těchto kříženců v X.3 diferenciálním úseku našly různé 

typy rekombinací, pomohlo by to s velkou pravděpodobností zúžit celou QTL distální oblast 

a patrně i potvrdit, či vyvrátit přítomnost třetího QTL (Obr. 30). 

 Gen Prdm9 byl identifikován jako první gen F1 hybridní sterility u obratlovců 

(Mihola et al. 2009). Jiný lokus hybridní sterility, jehož PWD alela na B6 pozadí způsobuje 

malformace spermií, byl identifikován na Chr X a pojmenován Hstx1 (angl. hybrid sterility, 

X chromosome 1; Storchova et al. 2004). Lokus Hstx2 zodpovědný za rozdílný fenotyp 

F1 reciprokých hybridů (B6 x PWD)F1 (fertilní) a (PWD x B6)F1 (sterilní), mapuje do stejného 

intervalu na Chr X jako lokus Hstx1 (Bhattacharyya et al. 2014). Rozdíl mezi Hstx1 a Hstx2 je 
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však v časování zástavy v průběhu spermatogeneze. Pokud oblast Hstx1 pochází z kmene PWD, 

dochází pravděpodobně k poruše spermatogeneze až po meióze, jelikož vznikají 

(malformované) spermie. U Hstx2PWD je zástava spermatogeneze již v průběhu meiózy 

v pachytene. Není tedy zatím jasné, zda za těmito fenotypy stojí stejný gen. Je však důležité 

zmínit, že Hstx1PWD i Hstx2PWD (64,9–69,6 Mbp) zhoršují fertilitu samců, podobně jako QTL 

na Chr XPWD (53,2–69,6 Mbp) u Prdm9-/- kříženců popsané v této práci. A podobně jako naše 

oblast nejsou Hstx1 ani Hstx2 spolu s genem Prdm9 jediným místem, které se podílí na těchto 

rozdílných fenotypech, neboť v myším genomu existují ještě další (Dzur-Gejdosova et al. 2013, 

Bhattacharyya et al. 2014). Mohli bychom proto spekulovat, že se jedná o oblasti totožné. 

K důkazu tohoto tvrzení by bylo nutné naší oblast QTL co nejvíce zúžit, k čemuž bychom 

potřebovali více samců a více rekombinací, poté vybrat kandidátní geny a následně je potvrdit, 

či vyloučit pomocí Prdm9-/- myší transgenních a/nebo mutantních pro Hstx1/2 kandidáty. 

 

Obr. 30. Grafické znázornění diferenciálních úseků a výsledků fenotypizace Prdm9-/- F1 

intersubspecifických hybridů nesoucích Chr X z kontrol, testovaných subkonsomiků DX.1s, DX.2 

a plánovaného DX.3. Hranice diferenciálního úseku (definovány v Bhattacharyya et al. 2014) odpovídají 

nejnovější verzi myšího genomu GRCm38/mm10. Experimentálně identifikované QTL s intervaly vybarveny 

zeleně (proximální), hnědě (distální). Možné třetí QTL naznačeno modře. Pozorovaný fenotyp uveden vpravo; 

max., nejpokročilejší stádium vývoje samčí pohlavní buňky. 

Získané výsledky jsou důležité pro výzkum funkce genu PRDM9 u lidí. I přes mutaci 

v PRDM9 by mohli mít někteří muži spermie, buď ve sníženém počtu (oligospermie), který 

není dostatečný pro reprodukci, ale možná i v normálním počtu. Pak by se u pacientů 

postižených poruchou fertility v důsledku mutace v PRDM9 nikdy nemusela najít příčina jejich 

onemocnění, pokud by nebyly známé geny, které modifikují účinek těchto PRDM9 mutací. 

Díky výsledkům této práce tak nyní víme, že i u poruch lidské reprodukce je nutné počítat 

s možným vlivem variabilního genetického pozadí a modifikačními geny, které mohou výrazně 

měnit projev mutací v PRDM9 a možná i v dalších genech.
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8 SOUHRN 

 Hlavním cílem bylo nalezení genomových pozic lokusů, které způsobují rozdíl 

fenotypů mezi samci B6-Prdm9-/- a PWD(PWK)-Prdm9-/-.  

o Tento cíl byl splněn. Byly identifikovány dvě QTL na Chr X; pokud tato 

QTL pochází z kmene PWD(PWK), je fertilita Prdm9-/- samců výrazně 

zhoršena.  

o Na sledovaném fenotypu se podílí ještě další, zatím neznámé oblasti 

genomu, pravděpodobně na autozómech, které by měly v závislosti na 

svém původu pracovat opačným směrem než Chr XPWD, tedy jejich PWD 

alely by měly vylepšovat fertilitu, jelikož i fenotypový projev  

B6-Prdm9-/- (bez spermií) a PWD-Prdm9-/- (se spermiemi) samců je 

opačný než vliv obou QTL na Chr X. 

8.1 Dílčí cíle  

 Genotypizace všech 800 samců narozených v použitých kříženích a identifikace 

samců nesoucí Prdm9-/-: 203 Prdm9-/- samců (182 Prdm9-/- ze základních křížení 

pro mapování QTL a 21 Prdm9-/- ze subkonsomických křížení). 

 Fenotypizace populace 203 Prdm9-/- samců: obvykle odečítány 4 fenotypy (váha 

těla, váha varlat, počet spermií, a buď histologické řezy varlat, nebo malformace 

spermií): 55 % Prdm9-/- kříženců neslo spermie v epididymis; malformace byly 

častější u samců s relativně nízkým počtem spermií. 

 Celogenomové genotypování SNP (MegaMUGA čip): izolace 

vysokomolekulární DNA 68 Prdm9-/- samců. 

 Statistické vyhodnocení celogenomového genotypování a identifikace 

signifikantních QTL: QTL na Chr X. 

 Upřesnění QTL pomocí mikrosatelitových markerů: 97 Prdm9-/- samců; získáno 

1564 genotypů: první QTL Chr X 53,2–69,6 Mbp (blízko DXMit87; 66,6 Mbp) 

a druhé QTL Chr X 56,5–169,5 Mbp (blízko DXMit31; 164,0 Mbp) 

 Potvrzení QTL pomocí subkonsomických kmenů; 21 Prdm9-/- samců na 

(B6 x PWD)F1 pozadí: potvrzeno jedno QTL na Chr X (53,2–69,6 Mbp), druhé 

QTL na Chr X je v oblasti 69,6–129,5 Mbp, možná přítomnost třetího 

(či dalších) QTL v okolí DXMit31 (164 Mbp).  
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Nalezené QTL jsou prvním krokem v objasnění příčin fenotypových rozdílů mezi 

Prdm9-deficientními samci. Kromě mapování dalších QTL u těchto samců je žádoucí testovat 

i Prdm9-/- samice. Pokud budou nalezeny i geny kontrolující fertilitu Prdm9-/- u myší, měla by 

se jejich možná funkce a alely rovněž ověřit u plodných i neplodných pacientů, jelikož přesná 

role PRDM9 ve fertilitě člověka je stále neznámá.
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10 PŘÍLOHA 

Tabulka P1a: Generace F2-Prdm9em1/em1 samců  

ID PS VV DXMit87 kSpd eSpd tubSpm 

30766 0,00 40 P - - - 

30929 0,00 64 P - - - 

31821 0,00 69 P - - - 

31822 0,00 40 B - - - 

32593 0,00 64 B - - - 

32596 0,00 60 P - - - 

32924 0,00 46 B - - - 

32927 0,00 63 P - - - 

33437 0,00 49 P - - - 

30773 0,00 35 B + - - 

31651 0,00 41 B + + - 

31646 0,023 52 B + + + 

31818 0,095 58 B + + + 

31823 0,00 40 B + + + 

32380 0,003 53 B na na na 

32382 35 104 B na na na 

32592 0,03 68 B + + + 

Tab. P1a. ID, identifikační číslo myši; ID zeleně, samec testován 

MegaMUGA čipy; ID modře, samec testován Mit primery; ID 

oranžově, samec testován MegaMUGA čipy i Mit primery; PS, počet 

spermií v obou epididymis (v milionech); VV, váha obou varlat (v 

miligramech); DXMit87, genotyp v lokusu DXMit87 (P, 

DXMit87PWD(PWK), B, DXMit87B6); kSpd, kulatá spermatida; eSpd, 

elongovaná spermatida; tubSpm, spermie v semenotvorných kanálcích 

varlat; červeně zvýrazněna nejasnost s komentářem v textu;  na, 

histologické řezy varlat neodečítány. 

Tabulka P1b: Generace F2-Prdm9tm1/tm1 samců 

ID PS VV DXMit87 kSpd eSpd tubSpm 

31139 0,00 48 P - - - 

31141 0,00 56 P - - - 

31142 0,00 46 B - - - 

31143 0,00 55 P - - - 

31424 0,00 35 P - - - 

31559 0,00 53 P - - - 

31560 0,00 69 P - - - 



 

ii 

 

32503 0.00 42 P - - - 

32702 0,00 56 P - - - 

31423 0,00 57 P + - - 

32508 0,00 33 B + - - 

31420 0,00 29 B + + + 

32952 0,50 63 B + + + 

31355 0,001 40 P - - - 

Viz vysvětlivky u Tabulky P1a 

Tabulka P2a: Generace N3a- Prdm9em1/em1 samců  

ID PS VV DXMit87 kSpd eSpd tubSpm 

35812 0,00 34 B - - - 

33991 0,00 43 B + + - 

33429 31 180 B na na na 

33554 9 70 B na na na 

33556 4 57 B na na na 

33557 0,009 43 B + + - 

33743 0,006 51 B + + + 

33747 4 89 B na na na 

33748 10 118 B na na na 

34223 0,03 48 B + + + 

35506 1,3 75 B + + + 

35508 0,4 61 B + + + 

35737 0,2 51 B + + + 

35811 18 93 B na na na 

35998 0,05 43 B na na na 

35999 6 68 B na na na 

Viz vysvětlivky u Tabulky P1a 

Tabulka P2b: Generace N4a- Prdm9em1/em1 samců  

ID PS VV DXMit87 kSpd eSpd tubSpm 

34054 0,00 34 B + - - 

34251 7 109 B na na na 

34253 7 105 B na na na 

34342 0,9 49 B na na na 

34343 17 132 B na na na 

35586 0,001 33 B + + + 

35587 4 85 B + + + 

Viz vysvětlivky u Tabulky P1a 



 

iii 

 

Tabulka P3a: Generace rF2-Prdm9tm1/tm1 samců  

ID PS VV DXMit87 kSpd eSpd tubSpm 

30952 0,00 46 B - - - 

31571 0,00 47 B - - - 

31574 0,00 60 P - - - 

31607 0,00 45 P - - - 

31608 0,00 51 P - - - 

31609 0,00 44 P - - - 

31764 0,00 51 P - - - 

31767 0,00 55 B - - - 

31971 0,00 53 B - - - 

31972 0,00 51 P - - - 

32667 0,00 71 P - - - 

33343 0,00 53 P - - - 

31258 0,00 38 B + - - 

31259 0,00 65 P + - - 

31428 0,00 46 B + - - 

31466 0,00 79 P + - - 

32658 0,00 62 P + + - 

32660 0,00 43 B + + - 

32969 0,00 68 B + + - 

32970 0,00 74 P + + - 

33799 0,00 51 B + + - 

30813 10 123 B na na na 

31760 15 136 B + + + 

31761 1,2 76 B na na na 

31766 35 150 B + + + 

31768 0,026 59 P + + + 

32011 10 105 B na na na 

32008 0,01 79 P + + + 

32662 16 162 B + + + 

32663 1,6 110 P + + + 

32806 26 152 B na na na 

33119 0,03 88 B + + + 

33680 19 120 P + + + 

33681 10 54 B na na na 

30950 0,001 33 B - - - 



 

iv 

 

31262 0,7 56 B - - - 

Viz vysvětlivky u Tabulky P1a 

Tabulka P3b: Generace rF2-Prdm9em1/em1 samců  

ID PS VV DXMit87 kSpd eSpd tubSpm 

32303 0,00 56 P - - - 

33458 0,00 56 B - - - 

33460 0,00 73 P - - - 

33750 0,00 67 B - - - 

32480 0,01 56 P + + + 

32899 0,02 57 P + + - 

33231 20 111 B na na na 

33751 0,6 59 B + + + 

Viz vysvětlivky u Tabulky P1a 

Tabulka P4a: Generace N3b-Prdm9tm1/tm1 samců  

ID PS VV DXMit87 kSpd eSpd tubSpm 

30958 0,00 84 P - - - 

31772 0,00 68 P - - - 

32545 0,00 64 P - - - 

32893 0,00 41 B - - - 

32896 0,00 46 P - - - 

33848 0,00 73 P - - - 

27901 0,00 68 P + + - 

31882 0,00 65 P + + - 

32812 0,00 70 B + + - 

33627 0,00 80 P + + - 

31632 17 84 B + + + 

31769 0,42 110 B + + + 

32366 0,05 62 B + + + 

32367 19 140 P + + + 

32368 0,38 79 B + + + 

32369 4 157 B + + + 

32370 0,04 73 B + + + 

32811 1 73 B na na na 

33205 0,3 78 B na na na 

33707 0,003 67 P + + + 

Viz vysvětlivky u Tabulky P1a 



 

v 

 

Tabulka P4b: Generace rF3-Prdm9tm1/tm1 samců  

ID PS VV DXMit87 kSpd eSpd tubSpm 

34259 0,00 48 P - - - 

35864 0,00 47 P - - - 

35867 0,00 38 P - - - 

33482 0,00 49 P + + - 

35590 0,00 44 P + - - 

32728 5 85 P na na na 

32752 12 84 P na na na 

27907 4 86 P na na na 

27908 2 81 P na na na 

27910 2 42 P na na na 

32647 0,36 66 P + + + 

33771 1,1 64 P na na na 

33850 16 119 P na na na 

34145 0,01 35 B + + + 

34146 0,3 52 P + + + 

35865 1,4 78 P + + + 

35866 0,04 67 P + + + 

Viz vysvětlivky u Tabulky P1a 

Tabulka P5: Generace F3-Prdm9em1/em1 samců  

ID PS VV DXMit87 kSpd eSpd tubSpm 

32571 0,00 43 P - - - 

32792 0,00 57 P - - - 

32793 0,00 52 P - - - 

32568 0,00 61 P + - - 

32570 0,03 53 P + + + 

33156 0,004 53 P + + - 

33618 11 108 B na na na 

Viz vysvětlivky u Tabulky P1a 
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Tabulka P6: Prdm9-/- samci z pokročilých křížení 

Gen ID PS VV DXMit87 kSpd eSpd tubSpm 

N4b 31053 23 99 ? na na na 

N4b 31054 0,011 41 B + - - 

F5 32821 0,00 11 B - - - 

F5 32824 0,00 17 B - - - 

F5 32671 23 93 B na na na 

F5 32822 ? ? B na na na 

F5 32825 11 97 B + + + 

F5 32976 ? ? B na na na 

N6a 33414 13 109 B na na na 

N6a 33629 29 150 B na na na 

N6a 33630 23 123 B na na na 

N6a 33631 16 87 B na na na 

N6a 34127 3 45 B na na na 

N6b 34483 2,3 71 B na na na 

N6b 35980 0,6 65 B na na na 

N6b 35981 3,1 102 B + + + 

N6b 35982 2,9 102 B na na na 

rN6b 35553 0,00 40 B - - - 

rN6b 35555 0,00 56 B - - - 

F6a 33337 21 93 B na na na 

F6b 33022 0,00 16 B - - - 

F6b 27942 35 130 B na na na 

F6b 27943 12 96 B na na na 

F6b 33021 9 70 B na na na 

F6b 33328 4 58 B na na na 

F6b 34265 13 136 B na na na 

F6b 34268 33 127 B na na na 

F6b 34361 19 104 B na na na 

F7 35922 0,00 45 B + + - 

F7b 33899 0,00 47 P + - - 

F7b 34282 0,00 38 B + + - 

F7b 35522 0,00 48 P + - - 

F7b 33895 17 110 B na na na 

F7b 33896 11 86 B na na na 

F7b 33897 10 116 P na na na 



 

vii 

 

F7b 33900 19 124 B na na na 

F7b 34279 15 100 B na na na 

F7b 35523 0,24 70 B + + + 

F7b 35724 0,01 60 B + + + 

F7b 35725 9 131 P na na na 

Tab. P6. Gen, generace; ID, identifikační číslo myši; ID zeleně, samec testován 

MegaMUGA čipy; ID modře, samec testován Mit primery; ID oranžově, samec 

testován MegaMUGA čipy i Mit primery; PS, počet spermií v obou epididymis 

(v milionech); VV, váha obou varlat (v miligramech); DXMit87, genotyp v lokusu 

DXMit87 (P, DXMit87PWD(PWK); B, DXMit87B6); kSpd, kulatá spermatida; eSpd, 

elongovaná spermatida; tubSpm, spermie v semenotvorných kanálcích varlat; 

červeně zvýrazněna nejasnost s komentářem v textu;  na, histologické řezy varlat 

neodečítány. 

Tabulka P7: Prdm9-/- samci čtvrté fenotypové kategorie 

Gen ID PS VV DXMit87 kSpd eSpd tubSpm 

F2 31355 0,001 40 P - - - 

rF2 30950 0,001 33 B - - - 

rF2 31262 0,7 56 B - - - 

F4 31054 0,011 41 B + - - 

Viz vysvětlivky u Tabulky P6 

Tabulka P8: Malformace spermií Prdm9-/- samců 

ID Věk PS Malformace 
Malformace bez lehčích 

abnormalit hlavičky 

32480 78 13021 88 54 

34223 124 28646 100 100 

32370 89 39063 82 78 

32366 89 53819 66 63 

35737 90 202500 100 44 

35523 98 244792 100 100 

32647 93 357639 68 52 

32368 89 381944 92 91 

35508 112 400000 93 89 

35980 82 550000 92 82 

34342 80 850000 100 100 

35506 112 1250000 90 86 

35865 114 1440000 96 37 

32663 87 1575000 37 30 

34483 157 2300000 89 65 

35982 82 2900000 47 17 

35981 82 3050000 50 27 

34127 83 3200000 59 48 



 

viii 

 

33328 87 4000000 34 34 

32369 89 4131944 34 32 

33556 86 4300000 43 36 

35587 90 4300000 91 82 

34253 124 6900000 49 46 

33554 86 8900000 53 50 

35725 93 9100000 79 25 

33021 322 9300000 66 44 

32011 78 9500000 81 79 

33681 268 10000000 60 31 

33897 76 10400000 38 0 

33618 113 10700000 80 50 

32825 88 10833333 67 67 

33896 76 11200000 43 42 

27943 79 11500000 85 81 

34265 201 12600000 59 49 

34279 82 15100000 16 16 

32662 87 16000000 14 13 

34343 80 16600000 56 25 

33895 76 17000000 5 5 

35811 101 18400000 72 36 

33900 76 18600000 9 7 

32367 89 19000000 19 10 

34361 80 19400000 35 20 

33337 86 21400000 19 19 

32671 385 23200000 71 37 

33429 288 31200000 82 65 

34268 118 33000000 26 21 

27942 79 34583333 5 5 

32382 80 34583333 12 12 

Tab. P8. ID, identifikační číslo myši; Věk, věk, ve kterém byla odečítána malformace spermií (ve dnech); PS, 

absolutní počet spermií; Malformace, procento malformovaných spermií; Malformace bez lehčích abnormalit 

hlavičky (v procentech); samci seřazeni dle PS.  

Tabulka P9: Prdm9-/- samci z testování na Mit markery 

ID PS VV 
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27901 0,00 68 B P P P P PB P na PB PB PB PB PB PB 

30766 0,00 40 P P P B PB PB PB PB B B PB PB PB P 

30929 0,00 64 P P B B PB PB PB PB P PB PB PB P PB 



 

ix 

 

31139 0,00 48 P P P B PB PB P PB PB B PB PB P P 

31141 0,00 56 P P P P PB PB B B PB PB PB PB PB P 

31142 0,00 46 B B B P PB PB PB PB P P B B B B 

31143 0,00 55 B P P P PB PB B B P PB PB PB PB PB 

31420 0,00 29 B B B P P P B B PB PB PB PB PB PB 

31423 0,00 57 P P P B PB PB B B B PB PB B B B 

31424 0,00 35 P P P P B B PB PB P PB PB PB PB B 

31559 0,00 53 P P P B PB PB PB PB PB P P P P PB 

31560 0,00 69 P P P B PB PB B PB PB PB PB PB PB PB 

31821 0,00 69 P P P P B B B B P PB PB PB PB B 

31823 0,00 40 B B B B B PB B B B P P PB PB PB 

32503 0,00 42 P P P P P PB PB P P P PB P P P 

32568 0,00 61 P P P P PB PB P P P PB PB PB P P 

32571 0,00 43 P P P P PB P P P P PB PB PB PB P 

32593 0,00 64 B B B P P P B B P P P P P PB 

32596 0,00 60 P P P P PB PB PB PB B B B B B B 

32702 0,00 56 P P P P  B B PB PB PB PB PB P B 

32792 0,00 57 P P P P B B P PB PB  PB PB PB PB 

32793 0,00 52 P P P P PB P P PB P PB P P P P 

32927 0,00 63 P P P P PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB 

33022 0,00 16 B B B P PB P PB PB B PB PB PB B P 

33437 0,00 49 P P P B PB PB P P PB PB PB B B B 

33458 0,00 56 B B B P P P PB na PB P P P P PB 

33460 0,00 73 P P P P B B B na B P P P PB PB 

33482 0,00 49 P P P P PB P PB na PB P P P P B 

33627 0,00 80 P P P P PB PB B na P P PB PB PB PB 

33750 0,00 67 B B P P PB PB P na PB PB PB PB P PB 

33799 0,00 51 B B B B P PB PB na P P P P P P 

33848 0,00 73 P P P P PB PB PB na P PB PB PB PB PB 

33899 0,00 47 P P P P B PB P P PB P P P B B 

33991 0,00 43 B B B B P P B B PB PB PB PB PB PB 

34054 0,00 34 B B B B PB PB B PB P PB B PB B B 

34259 0,00 48 P P P P P P PB na PB PB PB PB PB B 

34282 0,00 38 B B B P PB P PB PB PB P P P PB PB 

35522 0,00 48 P P P B B PB PB PB PB PB PB PB B B 

35553 0,00 40 B B B P PB PB B B PB B B B PB PB 

35555 0,00 56 B B B P PB PB PB PB PB B B PB PB PB 



 

x 

 

35590 0,00 44 P P P P P P B na PB PB PB PB PB B 

35812 0,00 34 B B B P B B P B PB P P P P PB 

35864 0,00 47 P P P P P P PB na PB PB PB PB PB B 

35867 0,00 38 P P P P P P B na PB PB PB PB PB B 

35922 0,00 45 B B B P B B P P PB P P P P P 

31355 0,001 40 B P P P PB PB PB PB B B PB PB P P 

35586 0,001 33 B B B B PB P PB PB PB B B B B B 

32380 0,003 53 B B B P PB PB PB PB PB PB PB PB PB B 

33707 0,003 67 P P P P P P B na P P P P P P 

33156 0,004 53 P P P P PB PB P P PB PB PB PB PB P 

33743 0,006 51 B B B P B PB B B B P P P P PB 

33557 0,009 43 B B B P PB PB PB PB B P PB PB PB B 

35724 0,01 60 B B B P P PB B B B PB PB PB B B 

31054 0,011 41 P B P P PB P P P P P P P PB P 

32592 0,03 68 B B B B PB PB P P P P PB PB B B 

34223 0,03 48 B B B B P P PB PB P PB PB PB PB B 

35866 0,04 67 P P P P P P PB na PB PB PB PB PB B 

35737 0,2 51 P B B B PB P PB PB P B B B B B 

35523 0,24 70 B B B B PB P PB PB PB PB P P PB PB 

34146 0,3 52 B P P P P P PB na PB PB PB PB B B 

35508 0,4 61 B B B B PB P B B PB PB PB PB PB PB 

35980 1 65 B B B B B PB PB PB PB PB PB PB B PB 

33751 0,6 59 B B B B PB PB B na P PB PB PB PB P 

31262 0,7 56 B B B B P PB PB na P B B B B B 

33771 1,1 64 P P P P B PB PB na PB P PB PB PB PB 

35506 1,3 75 B B B P PB PB B B B PB PB PB PB B 

35865 1 78 P P P P P P P na P PB PB PB PB B 

27908 2 81 P P P P P P P na P P PB PB PB PB 

27910 2 42 P P P P  P PB na P P PB PB PB B 

34483 2 71 B B B B B B PB PB PB PB PB PB B PB 

35982 3 102 B B B B B B PB PB B PB PB PB B B 

35981 3 102 B B B B PB PB PB PB PB PB PB PB B PB 

34127 3 45 B B B B PB PB PB PB B PB PB PB B B 

27907 4 86 P P P P B PB PB na P P PB PB PB PB 

33328 4 58 B B B P PB P PB PB B P PB PB B B 

33747 4 89 B B B B PB PB PB PB PB PB PB PB PB PB 

33556 4 57 B B B B B B B B PB P P P P PB 



 

xi 

 

35587 4 85 B B B B P P PB P B B B B B B 

34251 7 109 P B B B PB P P P PB B B B B B 

34253 7 105 B B B B P P P P PB B B B B B 

33554 9 70 B B B B B PB B B B P P P P B 

35725 9 131 P P P B P P PB PB PB P P P PB B 

33021 9 70 B B B P PB P PB PB PB P P P B B 

33681 10 54 B B B B P P PB na PB P P P PB B 

30813 10 123 B B B B PB PB PB na PB PB PB PB P B 

33748 10 118 B B B B PB P PB PB PB PB PB PB PB PB 

33897 10 116 P P P B PB P PB PB PB P P P B B 

33618 11 108 P B B P B B PB PB P PB PB PB PB P 

32825 11 97 B B P B PB PB PB PB P PB PB P PB PB 

27943 12 96 B B B B PB B P P PB P P P PB PB 

34265 13 136 B B B B PB PB P P PB P P P PB PB 

34279 15 100 B B B B PB P B B P P P P PB PB 

33850 16 119 P P P P PB P P na PB P P P P PB 

35811 18 93 B B B B B B PB PB B PB PB PB PB PB 

33337 21 93 B B B P PB P P P PB P P P PB PB 

32671 23 93 B B B P PB PB P P PB P P P B PB 

33429 31 180 B B B B PB P PB PB PB B B B B PB 

34268 33 127 B B B B PB B P P B P P P PB P 

27942 35 130 B B B B B B P P PB P P P PB P 

32382 35 104 B B B B PB PB B B B P PB PB PB B 

Pozice Mit markeru na 

chromozómu dle 

NCBI37/mm9 
33,7 63,9 68,6 160,4 71,4 106,2 115,5 123,1 7,6 14,0 29,4 39,1 67,7 97,1 

Pozice Mit markeru na 

chromozómu dle 

GRCm38/mm10 
36,2 66,6 71,4 164,0 71,6 - 115,8 123,4 7,6 14,0 29,4 39,1 67,7 96,9 

Tab. P9. ID, identifikační číslo myši; ID červeně, samec vyřazen; VV, váha obou varlat (v miligramech); PS, 

počet spermií v obou epididymis (v milionech); DXMit81/87/25/31 a D2Mit92/13 a D3Mit57/252 a D12Mit215 a 

D16Mit65/57/12/76/71, genotyp v příslušném Mit mareru - barevně rozlišen (P, D-Mit-PWD(PWK), pozadí oranžové; 

B, D-Mit-B6, pozadí modré; D-Mit-PWD(PWK)/B6, pozadí růžové); pod tabulkou pozice Mit markeru na příslušném 

chromozómu dle NCBI37/mm9 a GRCm38/mm10 myší verze genomu (vMbp); na, genotyp netestován; samci 

řazeni dle ID a PS. 


