
Souhrn pub|ikací

1. Poziční klonování genu HsÍí (Hybrid sterility 1): jemné

genetické mapování a zhodnocení kandidatury vybraných

kandidátních genů

Gíle: Konstrukce fyziká|ní mapy Hsťí kandidátní ob|asti pomocí BAC k|onů.

lso|ace nouých genetických markerů, pomocí kteých by by|o moŽné zúŽít Hst1

kandidátní ob|ast. Mým úkolem by|o ověření kandidatury dvou vybraných genů

z Hsťí ob|asti' u kteých by|a zaznamenána zuýšená exprese ve spermatogenezi.

Metody: BAC (Bacterial Artificial Chromosome) klony pokýající HsÍí ob|ast

by|y isolovány z knihovny BAC k|onů natečkované na ny|ovové membrány pomocí

hybridizace s radioaktivně značenými próbami. Ke zmapování iso|ovaných BAC

k|onů by|o pouŽito PCR amplifikující celkem osm známých |okusů roz|oŽených podé|

ce|é Hsťí ob|asti. K|ony |emující Hsťí ob|ast byly subk|onovány a náhodně vybrané

Úseky sekvenovány. Nově na|ezené mikrosatelitové markery, amp|ifikované pomocí

PCR a po|ymorfní mezi kmeny B10 a C3H' by|y pouŽity k mapování Hsfí na

zvířatech ze zpětného kříŽení. A||e|ické C3H varianý genů lbp a Psmb1 by|y

získány sekvenováním PCR produktů amp|ifikovaných z C3H cDNA knihovny.

Kvantifikace transkriptů obou genů byla provedena pomocí iso|ace RNA

z patnáctidenních ferti|ních a steri|ních hybridů' jejím přepsáním do cDNA a

nás|edným PCR v reá|ném čase.

Výs|edky: V procesu pozičního k|onování genu HsÍí by|a zkonstruována

tyziká|ní mapa pomocí BAC k|onů' stabi|nějších a |épe pouŽite|ným pfi genetických

manipu|acích. Náhodným sekvenování dvou BAC k|onů lemující HsÍí ob|ast byly

získány ce|kem čtyň nové mikrosate|itové markery po|ymorfní mezi kmeny B10 a

C3H' které by|y pouŽity k mapování HsÍí na zvířatech ze zpětného kříŽení. Pouze
jeden ztěchto markerů 100o/o kosegregova| sHsÍí, zatímco ostatní tři by|y od Hsťí

oddě|eny shodně dvěma rekombinanty (-0.15 cM). Vzdálennost nejb|iŽšÍch

segregujících markerů by|a určena srovnáním jejich sekvence se známou sekvencí



myšiho genomu v databázi Ensemb|í na 360 kb. Kandidátní ob|asti pro HsÍí gen se

tak podaiilo zÚá| zpředeš|ých 580 na 360 kb. Sekvenovánl mRNA forem dvou

kandidátních genů Ióp a Psmbí z myšlho kmene G3H nesoucího Hsí'a|elu

neodha|i|o Žác|nou mutaci měnícÍ protein jimi kódovaný oproti sekvenc|m mRNA z 86

myší, které nesou Hsťí' a|elu. Nalezeno býo po Jedné synonymní nuk|eotidové

áměně v kóduj|cí ob|asti kaŽdého genu a něko|ik dalšÍeh změn v nepřek|ádaných

ob|asEcfi mRNA obou genů. Je|ikož tyto změny mohou ov|ivňovat např|k|ad stabilitu

mRNA a navíc oba geny moh|y mít da|š| změny v regu|ačních ob|astect' býa

kvantiÍikována přÍtomnost transkriptů obou genů ve var|atech patnáctidenních

sterilních a ferti|ních hybrklů. V tomto věku jiŽ by| v hybridech zaznamenán rozdÍ|

v počtu paďtytenních spermatocytů a tedy HsÍí gen by mě| být diferenciá|ně

exprimován. Hladiny Tbp ani Psmóí transkriptů se však ve varlatech prepubertá|ních

hybtidů ne|iši|y. Spo|u s nepřÍtomnost| B10/c3H polymorÍizmů měnlci sekvenci
proteinu je kandidatura genů IÓp a Psmb1 na gen Hsfí téměř vy|oučena.

Jednonuk|eotidové rozdí|y (SNPs) mezi kmeny B10 a C3H na|ezené v obou genech,

býy vyuáty pro hap|otypovou ana|ýzu Hďí oblasti s uŽitím k|asic|cých |aboratom|ch

a z divokých myš| odvozených kmenů viz (Irachtu|ec et a|.' 2008).

' Ensemb|- databáze sc{rraňujícÍ infoÍmace o sékvonovanýďl oukar}otnÍď| genomech
(htp:rrwvw.ensembl.orgrlndex.html )


