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o, Genová exprese v průběhu expanze
oocyt.kumulárních komplexů

a časného embryonálního vývoje savců..

Biotechnologické metody v oblasti reprodukce a šlechtění se vyuŽívají zejména ke

zvýšení přirozených reprodukčních schopností zviŤat, Tyto metody, mezi které patří i

produkce embrý in vitro,jsou intenzivně zkoumany u většiny hospodářských druhů.

Metoda produkce embrý in vitro je zatim nejlépe propracována u skotu a prasat.: u

skotu se stala dokonce význatrtnou součástí reprodukce u geneticky cenných zviŤat.

PřestoŽe je problematika produkce embryí in vitro rozvijena na mnoha pracovištích,

efektivita této metody je stále nizká, Daleko lepší výsledky přináší metoda produkce

embrý in vivo, tedy superovulací vybraných dárců, jejich inseminací a následným

odběrem embrý' Navíc je metoda výplachu embryí od hormonálně stimulovaných

darců i méně finančně náročná. Proto je třeba hledat cesty k vyraznému zvýšení

efektivity a sníŽení finanční naročnosti metody oplození in vitro. Jedním

zvýznamných faktoru, ovlivňujíclgh t"ýsledný zisk a kvalitu produkovaných embrý

in vitro, jsou geny' které jsou aktivní v pruběhu časného embryonálního vývoje.

Umělé prostředí pro zráni a oplození oocýu a dále pro kultivaci časného embrya

vyazným způsobem mění expresi těchto genů a může tak narušit procesy pro

úspěšný vývoj embrya. Ztoho důvodu patří práce Ing. Lucie Němcové, týkající se

genové exprese v pruběhu exparze oocý-kumularních komplexů a časného

embryonálního qývoje savců, k velmi aktuálním tématům. objasnění biologických,

biochemických a molekularně genetických pochodů, kontrolujících u savců proces

oplození a časný embryonální qývoj v podmínkách in vitro, je prioritou zájmu Ťady



světových laboratoří, zabývajících se reprodukčním výzkumem jak v teoretické, tak i

y praktické oblasti.

Disertační práce, podaná jako laboratorní studie, je odpovídajícím způsobem členěna

a výborně zpracována. Po krátkém úvodu popisuje autorka v literarním přehledu

průběh oogeneze' folikulogeneze a časného embryonálního vývoje. Pokračuje

genovou expresí u preovulačního folikulu, v průběhu embryonálního qiruoje a

objasňuje aktivaci embryonálního genomu. Dále uvádí metody studia genové

exprese. Následující cíle práce jsou jasně definovány. Prvním úkolem je zavést

reverzni transkripční - polymerázovou řetězovou reakci s detekcí v reálném čase

mezi metodiky laboratoře. Druhým cílem je objasnit mechanismy expanze oocý-

kumulárních komplexů na prasečím modelu. Třetí oblastí je využití známých genů

k ana|ýze embrfi. Poslední dílčí cíl je zaměřen na def,rnici nových genů, důležitých

pro embryonální vývoj a určení jejich exprese.

Cíle práce jsou na první pohled velmi růmorodé, avšak jednotlivé výčené cíle na

sebe navazují a vzájemně doplňují. Vědecké dílo tak představuje kompaktní celek,

jehož jednotlivé ěásti do sebe perfektně zapaďají a přechody mezi dílčími cíly jsou

jasně a logicky vysvětleny. Experimentální části disertační práce jsou prezentovány

souhrnem výsledků a komentáři k předloŽeným publikacím. DosaŽené výsledky

ukazují na úctyhodný rozsah práce a n|ádnutí naročných metodik. Výsledky jsou

uváděny formou vědeckých publikací vysoké kvality' Tato díla jsou či budou

zveřejněna v mezinárodních vysoce ceněných a citovaných vědeckých časopisech.

Všechna zajímavá zjištění a závěry jsou uvedeny v kapitole shmutí. Další části spisu

tvoří seznam použité literatury, seznam publikací a prezentaci. Závěrem přikládá

disertantka v plném znění všechna ta vědecká dí|a, jichž byla hlavním autorkou či

spoluautorkou. Dle mého ntuoru by méně zasvěcenému čtenaři přišel vhod seznam

zkatek, třeba jen v angličtině.

Exaktně předložené výsledky jednotlivých pokusů mají vysokou experimentální i

praktickou hodnotu. Závěry mají jasné definice a odpovídají plně na cíle

předloŽeného díla.



Disertační práce je velmi dobře zpracovétna, je srozumitelná po strálrrce odborné.

Navíc je i úhledně členěná a upravená. Nemá formální chyby a jebezpřeklepů.

K práci nemám připomínek, předkládám jen několik dotazu (spíše pro vlastní

poučení), případně námětů k diskusi:

1. Proč je důležité porozumět mechanizmu expanze kumulu na molekulární

úrovni?

2. Jaké rozdi|y v genové expresi na úrovni mRNA |ze považovat za ffziologicky

významné?

3. Jakým způsobem selektujete konholní geny ve vašich experimentech, proti

kteqim normalizujete vaše výsledky? Kolik kontrolních genů, respektive jejich

transkriptu, byste doporučila polŽít pro spolehlivé vyhodnocení kvantitativních

změn na úrovni transkripce?

4, Dospěla jste při svém sledování k řadě poznatků. Které z nich považujete za

nejzqímavější a které za nejcennější?

Předložená práce má vysokou vědeckou uroveň a dokazuje nejen pracovitost

autorských kolektivů, ale i rozsáhlé znalosti dané problematiky. Výsledky těchto

studií najdou uplatnění v praktické aplikaci techniky oplození in vitro. Autorka

nejenže ovládá vědecké metody, ale svou praci též prokáza|a, že je dovede umně

pouŽívat. Získané výsledky dokaže podrobit analýze v jejich souvislostech. Dále

prokiua|a vlastní vědeckou samostatnost a tvořivost, v řadě z uváděných publikací je

prvním autorem. Z předloŽeného dí|a ňetelně vypl;ývá, odkud a kam autorka

vědecky směřuje.

Disertační spis ýznamně rozšiřuje poznatky o procesu oplození in vitro, na zák\adě

ana|ýzy genů vysvětluje další důležité faktory ve v1ývoji oocýu a embrya. Je rovněž i

cennýn přínosem nejen pro studijní program ,,V;iuojová biologie.. ale i pro

Přírodovědeckou fakultu.



Doporučuji proto oborové radě do*Íorského studia na Pfirodovědecké fakultě

Univerzity Karlovy v Praze přijmout disertační práci Ing. Lucie Němcové a po

úspěšné obhajobě udělit jmenované dle plabrých předpisů titul

v oboru ,,Vývojová biologie...
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