Abstrakt
Každývyššíorganismus se sk|ádá z něko|ika set různýchbuněčnýchtypů. Buněčnádiferenciace je proces, který
vyžadujevysoce přesnou regulaci produkce mRNA a nás|ednětaké proteinovou syntézu.Během vývoje získávákaždábuňka
unikátnísadu mRNA a proteinovýchmo|eku|,kteréurčujíbuněčnýosud. Pro pochopenízák|adnífunkce a regu|acernivojových
genůje nezastupite|nýmnástrojem určeníčasovéhoa prostorovéhoprůběhujejich exprese na úrovnimRNA. Bohuže|Většina
technik pro stanoveníobsahu mRNA, jako Northern blotting, microarrays a in sítuhybridizace,trpí určitýmiomezeními z
h|ediska specificity, dynamického rozsahu a/nebo cit|ivosti. KVantitativníPCR v reá|ném čase (qPCR) vypracovaná pro
kvantifikaci nuk|eov'ýchkyse|in v pos|ednímdeseti|etívšak překonává rnýšezmíněnéne{hody. qPcR se tak rych|e sta|a
standartnímnástrojem pro kvantifikacimRNA nejen vzák|adnímuýzkumu,a|e iveýzkumu ap|ikovaném,
jako jsou např.
moleku|ární
diagnostika,
detekcepatogenů
v jíd|e,ana|ýzagenetickymodifikovaných
(GMo) atd.
organismů
My jsme se rozhod|i VyužítqPcR k pochopenÍzák|adníchbio|ogickýchprocesůodehrávajícíchse ve vyvíjejícím
se
organismu.Jednou z oblastízájmu Laboratoře genovéexprese na Ústavu mo|eku|ární
genetiky AV ČR,kam jsem nastoupil na
doktorandskéstudium, by|o objasněníú|ohySrc tyrosinov1ichkináz v časnémvývoji obratlovců,studovanéna žábě drápatce
(Xenopus/oevls).oocyty a časnáembrya X. Iaevisjsou obrovská ve srovnáníse savčími
a obsahujítakovémnožstvíbio|ogického
materiá|u (RNA, proteiny, ribosomy a mitochondrie),kteréje jinak možno získatpouze ztisícůsomatickýchbuněk. Ztěchto
důvodůse sta|Xenopusjednímz nejpopu|árnějších
mode|ouýchorganismůpro ývojové studie'
Během s4ích PhD studiíjsemse zab'ývaIpěti úko|y:
geny pro norma|izaciv časouýchana|ýzáchexprese mRNA v časnémrnývojiXenopus. NašeqPCR
1' Na|éztvhodné referenční
pokusy odha|i|y,že žádnýz běžněrutinně užívaných
genů u X. /oevls nesp|ňujekritériapro rnivojorný
referenčních
referenční
gen. Namístotoho jsme zjisti|i,že důvěryhodnévýs|edkymohou brlt dosaženynormalizacíoproti ce|kovémumnožstvíRNA
v jednotIiv'ých
vzorcích.

2. zjistit časovéprůběhyexprese skupiny rnivojo{ch genův časném{voji X. loevis a porovnat je s předpok|ádanoufunkcí
těchto genů.By|yurčenyexpresníprofi|y21 dů|ežitých
genůběhem časného
rnivojea by|ana|ezenab|ízkáspojitostmezi ú|ohou
genův různýchstádiíchrnivojea jejich genovou expresí.Na těchto {sledcích byly takétestovány novémetody pro předběžnou
úpravudat a statistickouana|ýzumu|tidimensionálních
dat.
3. Určitčasovéa prostorovéexpresníprofi|yX' /oeylsSrc tyrosinornichkináz (sTK)a Csk, coŽje přirozený inhibitor STK v časném
,,who|emount..ln
sifu hybridizace.
ývoji. Všeby|ostanovenopomocíqPcR a
4. stanovit profi|yprostorovédistribuceývojo{ch mRNA Ve vajíčku
X. Iaevis.Pro tento účelby|avyvinutanová metoda, kterou
jsme nazva|iqPCR tomografie.Zjisti|ijsme, že zkoumanémRNA jsou ve vajíčkurozprostřenyformou dvou opačnýchgradientů
podéljeho animálně-vegetativní
osy. Prvnískupina mRNA je převážně|oka|izována
vanimální hemisféřea tvoří ji mRNA
exprimovanéz genů:FoxH1,oct60, xmam, e|ongationfactor 1-a|pha,GAPDH, GsK3-beta,disheve|ed,beta-catenin,Tcf-3 and
Xpa11.Druhá skupina mRNA mo|eku|tvoří gradient s maximem Ve Vegetativníčástia tvoříji mRNA exprimovanéz genů:VegT,
Vg1, Wnt11",Otx1, Deadsouth,Xcad2,Xpat and Xdazl.
5. Ana|yzovatgenovou expresi během imunitníodpovědi v masařce Sarcophaga bullota. By|y určenyexpresníprofi|y8 genů
(transferrin,sapecin, Ppo1, Ppo2, storage binding protein, cathepsin L, 18S rRNA, sarcocystatin),které se pravděpodobně
účastní
imunitníodpovědi.Všeby|oprovedenove spo|uprácis Ústavemorganické
chemiea biochemie,AV ČR'
Naševýs|edkynaznačují,
žekvantitativníPCR v reá|némčase(qPCR)je vhodná metoda pro studium genovéexpresea |oka|izace
mRNA v průběhučasnéhoývoje' Výs|edkyzískanéběhem mého PhD studia by|yprezentoványv 7 č|áncích,
v něko|ikaústních
prezentacích
na mezinárodních
konferencích
a na mnoha posterech.Da|šíč|ánekje
nyníještěpřipravovánk pub|ikování.

