
Abstrakt 
Buněčný cyklus savčích oocytů je dočasně zastaven v průběhu profáze I. meiotického 

dělení a v tomto stádiu mohou oocyty přetrvávat až několik desítek let. V oocytech proto musí 

fungovat účinné mechanismy, které je udržují v profázi I a umožňují znovuzahájení meiózy, 

když je potřeba. Následně, správná segregace chromozomů během maturace oocytů je 

podmínkou pro vývoj zdravých potomků. 

Naším cílem bylo zjistit nové role AURKA a PLK1 kináz v regulaci buněčného cyklu. 

Použili jsme transgenní myši, které nadprodukují wild type (WT-) nebo neaktivní (kinase-

dead, KD-) AURKA pouze v oocytech, a ke studiu PLK1 kinázy jsme použili specifický 

inhibitor BI2536, jehož účinnost je ověřená v somatických buňkách. Naše data ukazují, že jak 

AURKA tak PLK1 nejsou nezbytné pro znovuzahájení meiózy, i když obě kinázy se tohoto 

procesu účastní. Aktivní AURKA reguluje proces multiplikace mikrotubuly organizujících 

center (MTOC) v profázi I, což je první viditelná známka znovuzahajení meiózy. Aktivace 

AURKA je bifázní, proto primární nárůst počtu MTOC je tranzientní. Plná aktivace AURKA, 

která je potřebná pro stabilitu MTOC, vyžaduje aktivitu Cyklin-dependentní kinázy 1 

(CDK1). Ukázali jsme, že PLK1 se účastní rozpadu jaderné membrány během znovuzahájení 

meiózy. Jak AURKA tak PLK1 se podílí na akumulaci centrozomálních proteinů na MTOC a 

na výstavbě dělícího vřeténka. V metafázi I (MI) PLK1 reguluje napojení kinetochorů na 

mikrotubuly a inhibice PLK1 brání správnému seřazení chromozomů do metafázní roviny a 

vede k aktivaci kontrolního bodu SAC (spindle assembly checkpoint) a zástavě buněčného 

cyklu v MI. Aktivita PLK1 v oocytech je podmínkou pro plnou aktivaci APC/C (anaphase 

promoting complex/cyclosome) a proto PLK1 je nezbytná pro vstup do anafáze I. Na rozdíl 

od PLK1, nadprodukce WT- nebo KD-AURKA nebrání meiotické maturaci.  

Během profáze I a meiotického zrání mohou být oocyty opakovaně vystaveny působení 

chemikálií, které vyvolávají poškození DNA. Také buněčný metabolismus může přispívat 

k endogennímu poškození DNA (kyslíkové radikály, replikace DNA, transkripce), a jeho 

včasná oprava může zvýšit míru přežití oocytů a zabránit vzniku abnormálních embryí. 

Studovali jsme reakci oocytů jak na endogenní dvouvláknové zlomy DNA (double strand 

breaks, DSBs), tak na DSBs vyvolané nízkou koncentrací radiomimetické drogy 

Neocarzinostaninu (NCS). Zjistili jsme, že nízké množství DSBs po ošetření NCS v profázi I 

vede ke vzniku chromozomálních fragmentů a opožděných chromozomů (tzv. lagging 

chromosomes) ale neaktivuje APC/C a nezpožďuje vstup do anafáze. Počet DSBs, stanovený 

podle γH2AX- markeru DSBs, se značně snížuje mezi profázi I a metafázi II v kontrolních i 

NCS ošetřených oocytech. Navíc, prodloužená kultivace oocytů v profázi I vede ke snížení 

počtu DSBs indukovaných NCS. Není to ATM, ale MRE11, která je nezbytná pro detekci 

γH2AX v profázi I a je zapojená do fosforylace H2AX během MI. Inhibice MRE11 pomocí 

mirinu během maturace vede ke vzniku anafázních můstku a také ke zvýšení množství DSBs 

v metafázi II. Narušená integrita DNA v oocytech po kultivaci v mirinu svědčí o roli MRE11 

v opravě poškození DNA během zrání. V souhrnu naše data naznačují, že oprava DNA 

probíhá v profázi I a také po znovuzahájení meiózy. 

 


