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ABSTRAKT 

Po oplození jsou rodičovské genomy nejprve separovány každý ve svém prvojádře. Již 

v první mitóze se toto prostorové rozlišení ztrácí. Ve své práci jsme využili fotokonverzi 

prvojader značených Dendra2-H2B k rozpoznání maternálních a paternálních chromatinových 

domén a pozorovali jejich prostorové rozdělení v živých embryích Caenorhabditis elegans 

krátce po oplození. Oba rodičovské chromatiny jsou v zygotě i v celém dvoubuněčném stádiu 

v rámci jádra stále odděleny. K promíchání dochází teprve po dekondenzaci chromatinu na 

začátku buněčného cyklu čtyřbuněčného embrya. Dle našich znalostí se jedná o první živé 

pozorování separace a následného promísení parentálních chromatinových domén během 

embryogeneze. Následování fotokonvertovaného chromatinu nám dále umožnilo detekovat 

reprodukovatelnou rotaci jader o 180° v průběhu cytokineze zygoty. Sledování fluorescenčně 

značených P granulí a pólových tělísek odhalilo, že dochází k rotaci celého embrya. Ve druhé 

části disertace jsme využili modelu C. elegans pro výzkum souvislostí mezi jadernou 

architekturou a genovou expresí. Zaměřili jsme se na lokalizaci transkripční aktivity 

v zárodečných buňkách gonády. Pomocí metod umožňujících detekci nascentní transkripce, 

single molecule RNA FISH a fluorescenčně značené inkorporace 5-etynyluridinu do RNA, 

jsme zdokumentovali, že nejvyšší míra syntézy mRNA se nachází v pozdní pachyténe 

a diploténe profáze meiózy I. V těchto fázích dochází k dramatické restrukturalizaci 

chromozomů, které pravděpodobně vedou k částečnému rozvolnění chromatinu. Poslední 

projekt je zaměřen na vzájemný vztah jaderného a cytoplazmatického objemu buněk. Díky 

vícebarevnému fluorescenčnímu snímání živých zárodečných buněk v gonádě a embryí 

C. elegans jsme popsali, že nukleo-cytoplazmatický poměr v gametogenezi klesá a v následné 

embryogenezi naopak stoupá. Děje se tak nejspíše v důsledku metabolických a prostorových 

změn během vývoje. 

 

 

Klíčová slova: Caenorhabditis elegans, embryogeneze, parentální chromatin, gonáda, 

transkripce 
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ABSTRACT 

The parental genomes are initially separated in each pronucleus after fertilization. During the 

first mitosis this spatial distribution is being disintegrated. In my thesis we used green-to-red 

phoroconversion of Dendra2-H2B-labeled pronuclei to distinguish maternal and paternal 

chromatin domains and to track their distribution in space in living Caenorhabditis elegans 

embryos starting shortly after fertilization. Both of the parental chromatin domains within the 

nucleus are separated in the zygote and at the 2-cell stage. Intermingling occurs first after 

chromatin decondensation at the beginning of the cell cycle at the 4-cell stage. To our 

knowledge, we report to the first live observation of the separation and subsequent mixing of 

parental chromatin during embryogenesis. Following of the photoconverted chromatin also 

allowed us to detect a reproducible 180° rotation of the nuclei during cytokinesis of the 

zygote. Tracking of fluorescently-labelled P granules and polar bodies showed that the entire 

embryo rotates during the first cell division. In the second part of the thesis we used the 

C. elegans model to investigate relationship between nuclear architecture and gene 

expression. We focused on localization of transcriptional activity in cells of the germline. 

Using techniques for detection of nascent transcription, such as single molecule RNA FISH 

and fluorescent labelling of 5-ethynyl uridine RNA incorporation, we show that the highest 

level of mRNA synthesis occurs during the late pachytene and diplotene of the prophase in 

meiosis I. This is a stage of dramatic chromosome restructuralization, which probably leads to 

partial chromatin decondensation. The last project is focused on the relationship between 

nuclear and cytoplasmic volume. Multi-color fluorescence imaging of live germline cells in 

the gonad and early C. elegans embryos allowed us to show that nucleo-cytoplasmic ratio in 

gametogenesis decreases and vice versa increases in embryogenesis. This may be caused by 

metabolic and spatial changes during each development.  

 

 

 

Key words: Caenorhabditis elegans, embryogenesis, parental chromatin, gonad, 

transcription 
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1. LITERÁRNÍ PŘEHLED 

1.1. Jaderná architektura a mobilita chromatinu 

V průběhu buněčného cyklu mění chromozomy razantně svůj tvar. Při vstupu do mitózy 

chromatin kondenzuje a proměňuje se na pentlicovité chromozomy. Po rozdělení buňky, 

v interfázi, dochází k rozvolnění chromozomů a chromatin se rozprostře v jaderném objemu. 

Již na začátku minulého století zavedl Theodor Boveri pojem chromozomální teritoria, kde 

každý chromozom zaujímá v jádře určité postavení (Boveri, 1909). Později byla tato hypotéza 

experimentálně potvrzena (Cremer et al., 1982). 

Díky pokrokovým metodám zobrazování živých buněk a díky fluorescenčním 

proteinům v kombinaci s konfokální mikroskopií s dostatečným rozlišením je možné přímo 

sledovat chromozomální pohyby v jednotlivých buňkách. Opakovaně bylo experimentálně 

předvedeno, že vzájemné pozice chromozomálních teritorií jsou v průběhu interfáze stabilně 

zachovány tak, že nedochází k širokosáhlému přeskupování chromozomů (Gerlich et al., 

2003, Walter et al., 2003, Cvačková et al., 2009, Strickfaden et al., 2010).  

Velmi lákavou se stala otázka dědičnosti chromozomálního uspořádání. Tedy, jestli se 

dané rozložení chromatinu přenese přes mitózu na dceřiné buňky nebo jestli se v novém 

buněčném cyklu vždy vytvoří nové uspořádání, které bude v souladu s nově vzniklými 

potřebami buňky. Cvačková a kolektiv předvedli experimenty na jádrech lidské HepG2 linie 

označených fotokonvertibilním proteinem Dendra2 (Cvačková et al., 2009). Díky tomu mohli 

vytvářet různé vzorce na chromatinu a následně pozorovat jejich chování v čase. Ačkoli 

rozložení značeného chromatinu v dceřiných buňkách s porovnáním s mateřskou buňkou 

považují autoři za nenáhodné, většina z těchto rozdělených buněk disponovala výrazně 

odlišnými fluorescenčními vzorci oproti jejich původu. Z jejich studie vyplývá, že pozice 

chromozomálních teritorií nejsou přenášeny z buněčné generace na generaci, ale spíše 

dochází k sestavování de novo na začátku buněčného cyklu.  

 Podobných výsledků ohledně mitózy dospěli také Strickfaden s kolegy pozorováním 

jader plochého tvaru linie RPE-1, buňky pigmentového epitelu sítnice označených RFP 

(červený fluorescenční protein), a fotoaktivovatelnou formou GFP (Strickfaden et al., 2010). 

Autoři přišli s myšlenkou, že prometafáze je stádium, kdy dochází k největším změnám 

v chromozomálním uspořádání.  

 

1.2. Jaderná architektura parentálních genomů 

Diploidní organismy nesou ve své výbavě somatických buněk dvě odpovídající sady 

chromozomů, jednu od otce, paternální, a jednu od matky, maternální. U valné většiny 

organizmů jsou pro správný vývoj a fungování jedince nezbytné obě sady (McGrath and 

Solter, 1984, Surani et al., 1984). V procesu fertilizace se haploidní gamety, oocyt a spermie, 

nesoucí vždy jednu sadu chromozomů spojí, aby daly vzniknout diploidní zygotě, která 

následně v průběhu embryogeneze prochází řadou buněčných dělení. 

S ohledem na organizovanost genomu v jádře a na význam jeho epigenetické 

informace, je třeba podívat se blíže i na otázku jaderného uspořádání z hlediska původu. 

Tedy, jak jsou chromozomy zděděné od matky a od otce rozděleny v jaderném prostoru?  

Odpověď na tuto otázku je komplikována nesnázemi, jak rozpoznat maternální a paternální 

chromozomy v jádře.  
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Badatelé pod vedením Thomase Haafa pro rozlišení původu genomu využili techniku 

imunofluorescenčního in situ značení chromatinu pomocí 5-bromodeoxyuridinu (BrdU). Myší 

spermie značené BrdU byly použity pro oplození neznačeného oocytu. Následně bylo BrdU 

značení detekováno pomocí protilátek v časném diploidním embryu (Mayer et al., 2000c). Po 

rozpadu prvojaderných obalů oba chromozomální sety byly stále oddělené v průběhu první 

mitózy a v obou jádrech v dvoubuněčném embryu. Separované genomy v jádrech byly 

pozorovány až do čtyřbuněčného stádia, kde se BrdU signál začínal vytrácet díky inkorporaci 

nových nukleotidů v replikaci DNA. V pozdějších fázích embryonálního vývoje se rozdělení 

paretálního genomu jevilo spíše náhodné. Pro vyloučení možnosti separace obou genomů 

kvůli přítomnosti inkorporovaných BrdU značek v DNA spermie využili autoři v další studii 

myši z rozdílných druhů (Mus musculus a Mus spretus). Rozdílné sekvence centromerické 

DNA u těchto druhů umožnily pomocí fluorescenční in situ hybridizace (FISH) rozpoznání 

maternálních a paternálních centromer v F1 hybridních embryích (Mayer et al., 2000c). I 

v tomto případě byla pozorována separace rodičovských konstitutivních heterochromatinů 

oblasti centromer v mitóze, ve dvou- a částečně i v čtyřbuněčném embryonálním stádiu. Na 

těchto mezidruhových křížencích bylo ukázáno separované rozložení parentálních genomů v 

pozdních haploidních spermatidách (Mayer et al., 2000a). Jaké je uspořádání rodičovských 

chromozomů v diferenciovaných tělních buňkách se rozhodli rozluštit Hepperger s kolegy. Ti 

na jádrech mulů, kříženců osla a koně, a lidských lymfocytech a fibroblastech pomocí FISH 

ukázali, že v somatických jádrech rodičovské chromozomy nevykazují žádné známky 

prostorově oddělených pozic (Hepperger et al., 2009).  

Pokud nahlédneme do rostlinné říše, najdeme i zde příklady topologicky oddělených 

mateřského a otcovského genomu. Problém jak vizuálně rozlišit oba genomy byl u většiny 

těchto případů zajištěn pomocí hybridních kříženců, kdy navzdory určité genetické rozdílnosti 

došlo ke vzniku F1 populace. Separované genomy byly pozorovány u kříženců tabáku a 

rulíku v somatických buňkách (Gleba et al., 1987), v mitotických i interfázních buňkách na 

kořenové špičce hybridu ječmene a žita pomocí genomické in situ hybridizaci (Leitch et al., 

1991) a u kříženců dvou druhů ječmenu (Schwarzacher et al., 1992).  

Otázkou stále zůstává, mechanismus a podstata, jak a proč k separaci homologních 

chromozomů od otce a od matky dochází (Haaf, 2001). Jedno z možných vysvětlení 

oddělených genomů v časném embryu předkládají autoři rozdílné epigenetické znaky dvou 

genomů. Imunofluorescenční značení myších embryí protilátkou proti 5-metylcytosinu (MeC) 

ukázalo, že oba genomy procházejí různými stupni modifikace DNA (Mayer et al., 2000b). 

Před oplozením je genom oocytu oproti genomu spermie ve stavu nízké metylace. Krátce po 

oplození dochází u oocytu k rapidní vlně de novo metylace (Howlett & Reik1991) tak, že ve 

stádiu prvojader, asi 3-6 hodin po oplození, jsou oba chromozomální sety přibližně na stejné 

metylační úrovni. Již 8 hodin po fertilizaci nastává velmi rychlá demetylace paternální DNA 

ještě před nástupem replikace DNA. Jádra dvoubuněčného embrya vykazovala lokalizované 

barvení MeC, které odráží rozdílné stupně metylace a prostorové oddělení obou genomů. 

Tento stav přetrvává až do stádia čtyřbuněčného stádia, kdy s přibývajícími buněčnými cykly 

dochází k postupné demetylaci i maternálního genomu (Mayer et al., 2000b).  
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1.3. Genová exprese v meióze 

Před oplozením oocyt potřebuje vyrobit a naakumulovat obrovské zásoby nezbytné pro růst a 

pro první kroky embryonálního vývoje, které byly vystihnuty v předchozí kapitole. Velká 

výzva regulace meiotické genové exprese je na úrovni produkce RNA. Oproti genové expresi 

v somatických buňkách, která probíhá na interfázních rozvolněných chromozomech, 

meiotická transkripce musí být zajištěna ve stavu, kdy jsou chromozomy již kondenzovány, a 

přístup k chromatinu může být omezen.  

Studium meiózy modelových organismů přispělo zajímavými údaji. U obojživelníků, 

plazů, ptáků, ryb a některých bezobratlých byly pozorovány charakteristické chromozomální 

struktury zvané štětkovité (lampbrush) chromozomy. V profázi meiózy I jsou v oocytu velmi 

rozvolněné bivalenty, z nichž vybíhají dlouhé chromatinové smyčky do stran. Tyto smyčky 

jsou snadno přístupné a vysoce transkripčně aktivní (Gaginskaya et al., 2009). U savců 

štětkovité chromozomy pozorovány nebyly. Chromatin v savčích oocytech ve stádiu 

germinálního vesiklu (GV) se mění z transkripčně aktivní dekondezované konformace 

v diploténe na velmi kondenzovaný a transkripčně umlčený stav po ukončení růstu oocytů 

(Zuccotti et al., 1995, De La Fuente et al., 2004). Pomocí značení fosforylované RNA 

polymerázy II  u savců se podařilo ukázat, že transkripční aktivita je v počátečních fázích 

profáze I nízká, reaktivuje se ve střední pachyténe a trvá až do diploténe (Page et al., 2012).  

 

1.4. Hlístice Caenorhabditis elegans 

Caenorhabditis elegans (C. elegans), česky háďátko obecné, je bezobratlý mnohobuněčný 

modelový organismus. Jedná se o asi 1 mm dlouhý nepatogenní (neparazitický) organismus 

patřící do kmene hlístic. Háďátko může být izolováno prakticky po celém světě z tlejícího 

ovoce či zeleniny, která obsahuje dostatečný zdroj bakteriální potravy (Barrière and Félix, 

2014). Modelovým organismem je C. elegans již od roku 1965, kdy byl Sydney Brennerem 

ustanoven jako vhodný genetický model pro studium vývojové biologie a neurobiologie 

(Brenner, 1988).  

Ráda bych tedy vyzdvihla hlavní výhody, které činí C. elegans mimořádným 

experimentálním systémem. Jeho malá velikost, nenáročná kultivace a bakteriální zdroj 

potravy (v laboratorních podmínkách se jedná o agarovou petriho misku s vrstvou E. coli) 

představují velmi nenákladnou údržbu. Průhledné tělo umožňuje zobrazování jednotlivých 

buněk i detailů uvnitř buněk pomocí DIC (differential interference contrast) optiky nebo 

s pomocí fluorescenčních proteinů. C. elegans má velmi rychlý životní cyklus, ve kterém 

háďátko po vylíhnutí prochází čtyřmi larválními stádii, L1, L2, L3 a L4 než se promění 

v dospělce. Rychlost růstu se může přizpůsobovat podle teploty, od 15 do 25 °C. Při 20 °C se 

z embrya vyvine dospělec schopný kladení dalších vajec již za 4 dny. Embryonální vývoj při 

stejné teplotě trvá přibližně 16 hodin. Užitečnou vlastností C. elegans je schopnost 

samooplození, jež ulehčuje udržování linie. I jen jeden jedinec může vytvořit celou populaci 

(~300 potomků). Háďátka se totiž přirozeně vyskytují v podobě hermafroditů (>99%), kteří 

produkují jak spermie, tak vajíčka, a jsou schopni oplodnit samy sebe. Samci představují jen 

asi 0,2 % populace a jsou schopni oplodnit hermafrodity. Přítomnost samců umožňuje 

jednotlivé kmeny mezi sebou křížit. Pohlaví je u C. elegans určeno geneticky. Hermafroditi 

nesou dva pohlavní X chromozomy (XX) a samci jen jeden X chromozom (X0).  
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Háďátko je příkladem organismu s determinačním vývojem, při kterém je osud každé 

buňky určen již při jejím vzniku (Sulston et al., 1983). V průběhu vývoje se tak každá buňka 

v embryu a larvě dělí a diferencuje na stejný počet a typ buněk podle stejného programu. Děje 

se tak v každém jedinci stejně, čili reprodukovatelně. Výsledkem je, že každý dospělý jedinec 

obsahuje stejný počet tělních buněk, 959 u hermafroditů, 1039 u samců.  

 

1.5. Gametogeneze u C. elegans 

Zralá gonáda hermafrodita je formována do tvaru U a skládá se z distálního a proximálního 

ramena. V celé distální části gonády jsou zárodečná jádra lokalizována na periferii, čímž 

obklopují velkou bezjadernou zónu uvnitř gonády zvanou rachis. Plasmatická membrána 

okolo každá buňky je neúplná a vytváří tak propojení mezi cytoplasmou zárodečných buněk a 

rachis (Hirsh et al., 1976). Rachis je tak místo sdílení cytoplazmatického obsahu. Syncytiální 

struktura gonády tak umožňuje přímou komunikaci mezi jednotlivými buňkami. Samci C. 

elegans vytvářejí jen jednu gonádu ve tvaru U, která produkuje pouze spermatické buňky.  

Ty zárodečné buňky, které jsou nejblíže buňkám distální špičky (DTCs, distal tip 

cells), se dělí mitoticky, a proto se této části říká mitotická zóna. Jak jádra zárodečné linie 

postupují proximálně směrem k děloze a vulvě, procházejí jednotlivými stádii, které jsou 

snadno rozpoznatelné podle morfologie chomozomů. Oblast, kde buňky podstupují přechod 

mezi mitózou a meiotickou profází, se nazývá transition zóna (Crittenden et al., 1994). 

Meióza je komplexní buněčné dělení, které zahrnuje párování homologních chromozomů, 

tvorbu synapse, rekombinaci a segregaci chromozomů za účelem vytvoření haploidních 

buněk. Transition zóna koresponduje se stádii leptoténe a zygoténe profáze meiózy I. Jádra 

zde zaujímají tvar půlměsíce. Během tohoto procesu dochází k aktivnímu hledání dvou 

homologních kopií každého chromozomu. Mezi spárovanými chromozomy se zipovitě 

formuje proteinová struktura synaptonemálního komplexu. Plnohodnotné spojení homologů, 

tzv. synapse, je charakteristické pro stádium pachyténe. Sesterské chromatidy jsou v každém 

homologu pevně sbaleny tak, že z každé strany vybíhá řada chromatinových smyček (Schild-

Prüfert et al., 2011). V procesu homologní rekombinace dochází k překřížení, zlomům a 

znovuspojení chromatid, jehož výsledkem je crossing-over. Chromozomy se přesunují na 

periferii jádra a obklopují jadérko. Jádra v pachyténe tak mají typickou morfologii 

připomínající klubko. Tato fáze zaujímá ze všech zón nejdelší část profáze meiózy I, a proto ji 

rozdělujeme na časnou, střední a pozdní. V pozdní pachyténe se synaptonemální komplex 

začíná rozpadat, tzv. desynapse. Chromozomy jsou nadále spojeny pomocí rekombinačních 

uzlíků (chiasmata). Desynapse v diploténe je provázena přechodnou fází, kdy se chromatin 

částečně dekondenzuje (Chan et al., 2004). Postup z pachyténe a diploténe vyžaduje MAP 

(mitogen-activated protein) kinázovou signální dráhu, která je zodpovědná za rozpad 

synaptonemálního komplexu (Church et al., 1995, Nadarajan et al., 2016). MAP kinázová 

dráha je potencionálním zprostředkovatelem fosforylace serinu25 proteinu SYP-2, čímž 

reguluje jeho rozpad. SYP-2 je centrální komponentou synaptonemálního komplexu 

(Nadarajan et al., 2016). Během posunu meiotických chromozomů z diploténe do diakineze 

dochází k chromozomální reorganizaci, kdy se chromatin rapidně kondenzuje za vzniku šesti 

oddělených bivalent (Chan et al., 2004).  
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V ohybu gonády zárodečné buňky přecházejí do stádia diploténe. V místě, kde 

vstupují do proximálního ramena se rachis uzavírá. Jádra se začínají celularizovat a přijímají 

obsah z centrální cytoplasmy, která díky aktomyosinovému cytoskeletu proudí proximálním 

směrem (Wolke et al., 2007). V ohybu se buňky organizují se do jedné řady. O zárodečných 

buňkách v diakinezi, kde dochází k oogenezi, hovoříme jako o oocytech. Oocyt nejblíže ke 

spermatéce je nazýván -1, druhý oocyt od stermatéky je -2 atd. -1 oocyt prochází meiotickou 

maturací, která zahrnuje rozpad jaderného obalu, sestavení dělícího vřeténka, segregaci 

chromozomů a další změny nezbytné pro oplození a proměnu oocytu v embryo (Kim et al., 

2013).   

 

1.6. Genová exprese v meióze C. elegans 

Doposud získaná data lokalizující transkripční aktivitu v zárodečných buňkách meiotické 

profáze u C. elegans jsou velmi nejednoznačná. První pokusy o detekci syntézy RNA 

vycházejí z radioaktivního značení uridinu v gonádách (Starck, 1977, Starck et al., 1983). 

Z jejich dat bohužel není patrné, zdali se jedná o mRNA nebo o rRNA a hovoří o celkové 

RNA syntéze. Další studie se spoléhali jen na lokalizaci fosforylované formy RNA 

polymerázy II, které naznačují uniformní transkripční aktivitu mezi mitotickou zónou 

v distální části a diploténe (Walker et al., 2007).  

  

1.7. Oplození a časná embryogeneze C. elegans 

Oocyty jsou před oplozením zastaveny ve stádiu diakineze v profázi meiózy I. K fertilizaci 

dochází ve spermatéce dospělého hermafrodita. Jediná spermie proniká do oocytu, který poté 

prochází do dělohy, kde oocyt dozrává a začíná embryogeneze (Albertson, 1984). Maternální 

genom dokončuje meiózu I a vyděluje se první pólové tělísko. Následuje meióza II, která 

vede k tvorbě druhého pólového tělíska (McCarter et al., 1999). Během této doby je DNA 

spermie ve vysoce kondenzovaném stavu a okamžitě po dokončení meiózy II chromatin 

dekondenzuje. Formují se maternální a paternální prvojádra a začíná se replikovat DNA 

(Edgar and McGhee, 1988). Nejprve mateřské prvojádro migruje k prvojádru spermie, poté se 

společně přesunou do centra zygoty a přitom provedou rotaci o 90°. Pohyby prvojader jsou 

zprostředkovány paternálně získanými centrozomy, které také formují dělící vřeténko 

(Gönczy et al., 1999). Obě prvojádra vstupují do první mitózy, kondenzované chromozomy se 

seskupují do metafázní roviny a dochází k rozpadu jaderného obalu (Gorjánácz and Mattaj, 

2009). 

Zygota C. elegans se dělí asymetricky na dvě blastomery. Na anteriorní straně embrya 

je větší AB buňka, která vytváří vždy somatické části embrya. Na posteriorní části se nachází 

menší P1 buňka, která je předchůdcem buněk zárodečných a některých somatických. Během 

druhého dělení se AB buňka dělí symetricky podélně (o 90° k předozadní ose) na buňky ABa 

a ABp, zatímco P1 blastomera se dále dělí nerovnoměrně příčně za vzniku EMS a P2 linie. 

Ve třetí sérii dělení vznikají na anteriorní straně buňky ABal, ABar, ABpl a ABpr. Buňka 

EMS se dělí na linii MS, ze které následně vzniká většina svalových buněk, a E, která je 

předchůdcem pro střevní buňky. Na posteriorní straně se P2 buňka rozdělí na linii C, která 

později vytváří hypodermis a svalové buňky, a P3, jež definuje zárodečnou linii (Sulston et 

al., 1983).  
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1.8. Nukleo-cytoplazmatický poměr 

Jedna z dalších charakteristik jádra a vůbec buňky jako takové je její rozměr. S velikostí jádra 

souvisí důležitý parametr jeho hodnocení, kterým je tzv. nukleo-cytoplazmatický poměr. 

Jedná se o poměr objemu jádra (J) k objemu cytoplazmy (C) vyjma jádra, J/(C-J). Ve většině 

případů objem jádra silně koreluje s objemem buňky. Již v roce 1903 Richard Hertwig navrhl 

koncept, ve kterém poměr objemů jádra a cytoplasmy bývají zhruba konstantní (Wilson, 

1925). Objem jádra je také dán velikostí genomu a jeho ploidií (Cavalier-Smith, 1978, Henery 

and Kaufman, 1992). Různé buněčné typy mají své charakteristické poměry. Nukleo-

skeletální teorie uvádí, že velikost jádra je určena množstvím DNA, mírou kompaktace 

chromatinu a množstvím komponentů jaderné membrány (Cavalier-Smith, 1982). Může se 

zdát, že ploidie přímo ovlivňuje velikost jádra. Na druhou stranu, velikost jádra se po 

duplikaci DNA v S fázi nezdvojnásobuje (Jorgensen et al., 2007).  

Ukázalo se, že poměrné velikosti jádra a cytoplasmy mají zásadní vliv na zrání savčích 

oocytu. Postupnými odběry části cytoplasmy pomocí mikromanipulace se zvyšoval nukleo-

cytoplazmatický poměr oocytů ve stádiu zárodečného váčku (germinal vesicle, profáze 

meiózy I). Tyto změny měly za následek prodloužení až zastavení zrání oocytů, narušení 

meiotické segregace chromozomů a struktury dělícího vřeténka (Fulka et al., 1998, Cui et al., 

2005). 

Velmi blízký vztah mezi velikostí jaderného a cytoplasmatického obsahu byl popsán 

během embryogeneze. Ve stádiu střední blastuly v embryonálním vývoji dochází u Xenopa a 

Drozofily k dramatickým změnám (MBT; midblastula transition), které jsou iniciovány 

náhlou změnou nukleo-cytoplazmatického poměru (Lu et al., 2009, Newport and Kirschner, 

1982). Jakmile nukleo-cytoplazmatický poměr dosáhne určitého bodu, rychlé časově sladěné 

dělení se asynchronicky zpomaluje a aktivuje se transkripce embryonálních genů. Zvýšení 

obsahu DNA v jádře (tetraploidií či přidáním DNA molekul navíc) nastává tento stav dříve, 

naopak snížení jaderného objemu odebráním DNA dochází ke zpoždění. 

 

1.9. Nukleo-cytoplazmatický poměr u C. elegans 

Během embryonálního vývoje C. elegans je velmi zřetelná změna ve velikosti buněk. 

Celkový objem embrya se nemění, protože je omezen vaječným obalem. S každým dělením 

se tedy zmenšuje velikost blastomer. Japonští badatelé změřili velikosti cytoplasmy a jader 

v prvních embryonálních stádiích C. elegans. Zaměřili se na vztah mezi délkou buněčného 

cyklu a velikostí blastomer v embryu a ukázali, že tyto dva faktory spolu negativně korelují 

(Arata et al., 2014). Proměřili také objemy jader a hodnoty použili pro výpočet nukleo-

cytoplazmatického poměru. Vyhodnotili, že vztah mezi jaderným a cytoplasmatickým 

objemem je nelineární a nerovnoměrný. Bylo ukázáno, že velikost embryonální buňky 

C. elegans je zásadní faktor určující účinnost kontrolního bodu během napojování dělícího 

vřeténka (Galli and Morgan, 2016). Další studie ukázala, že během embryogeneze koreluje 

délka dělícího vřeténka s velikostí blastomer C. elegans (Hara and Kimura, 2009). 

Navzdory velmi zřejmému nárůstu velikosti zárodečných buněk během gametogeneze 

u C. elegans, systematické měření objemu buněk a jader v gonádě nebylo dokumentováno. 

K dispozici tedy nejsou ani rozdíly v nukleo-cytoplazmatickém poměru.  
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2. CÍLE PRÁCE 

 

Cíle své práce jsem formulovala těmito body: 

 

1) Připravit vhodný model pro studium chování parentálního chromatinu v raných 

embryích C. elegans. Zdokumentovat vzájemné rozložení mateřského a otcovského 

chromatinu v prvních cyklech embryonálního dělení a určit časové období, kdy 

dochází k jeho promíchání.  

 

2) Popsat a lokalizovat transkripční aktivitu a její dynamiku v gonádě C. elegans. 

Kvantifikovat míru syntézy mRNA v jednotlivých stádiích profáze meiózy I.  

 

3) Porovnat jaderné a cytoplazmatické objemy zárodečných buněk v gonádě dospělce 

a jednotlivých blastomer v časném embryonálním vývoji C. elegans a zjistit 

nukleo-cytoplazmatický poměr těchto buněk.  

 

 

 

3. MATERÁL A METODY 

 

Použitý model: Caenorhabditis elegans 

 

Hlavní metody použité v práci:   

 Příprava transgenních kmenů C. elegans pomocí mikroinjikace 

 Produkce kříženců C. elegans 

 Příprava živých vzorků C. elegans pro mikroskopování 

 Imunofluorescenční značení gonád C. elegans 

 Značení nascentní RNA v gonádách C. elegans pomocí 5-etynyl uridinu 

 Single molecule RNA FISH 
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4. VÝSLEDKY 

4.1. Dynamika parentálního chromatinu v časném embryonálním vývoji C. elegans 

Po průniku spermie do vajíčka se u C. elegans začínají formovat prvojádra. Od této chvíle až 

do doby, kdy se obě haploidní prvojádra v profázi prvního embryonálního dělení spojí, je 

lokalizace otcovského a mateřského genomického příspěvku evidentní. Potíž nastává již od 

chvíle uspořádání chromozomů do metafázní roviny, kdy se jaderný obal rozpadá a jednotlivé 

chromozomy již nejsou ohraničeny. 

Pro značení chromatinu jsme zvolili fotokonvertibilní protein Dendra2, který nám 

umožnil selektivně označit maternální či paternální chromatin a následovat jeho chování 

v živých embryích v čase. Dendra2 ve své nativní konformaci emituje fluorescenci v zeleném 

spektru. Po ozáření 405nm škálou se její fluorescence konvertuje na červenou. Důležitým 

znakem tohoto jevu je jeho nevratnost, tedy již červené molekuly nemohou být přeměněny na 

molekuly zelené v nativní konformaci (Gurskaya et al., 2006). 

Pro vytvoření transgenní linie C. elegans exprimující fotokonvertibilní proteine 

Dendra2 označený chromatin byla použita metoda mikroinjikace gonád zprostředkovaná 

MosSCI (Mos1-mediated Single Copy Insertion), která umožňuje vložení jedné kopie 

expresní kazety na předem určené místo v genomu (Frøkjaer-Jensen et al., 2008, Frøkjær-

Jensen et al., 2012). Vytvořený kmen byl nazván JBL1. JBL1 vykazuje silnou expresi 

Denra2-H2B v zárodečné linii, tedy v celé délce gonády, ve spermiích a v embryích 

umístěných v děloze. 

Ve stádiu časné zygoty kmenu JBL1 exprimující Dendra2-H2B bylo vždy jedno 

prvojádro fotokonvertováno. Následně byl snímán chromatin z fotokonvertovaného a 

nefotokonvertovaného prvojádra až do čtyřbuněčného stádia embrya. Zachytili jsme dobře 

ohraničenou separaci maternálního a paternálního chromatinu v zygotě a v dvoubuněčném 

embryu. Ve všech mitotických jádrech čtyřbuněčného embrya je chromatin již promíchaný. 

Za účelem kvantifikace a určení bližšího časového úseku smísení rodičovských 

chromatinů jsme vytvořili nový kmen JBL2, který vedle Dendra2-H2B exprimuje i GFP-γ-

tubulin. Tím jsme navíc získali vizualizaci centrozomů v cytoplasmě. Počet a pozice 

centrozomů nám umožnily posoudit aktuální fázi buněčného cyklu dceřiné P2 buňce. Jako 

referenční časový bod byla stanovena chvíle uspořádání následující metafázní roviny, protože 

začátek snímání nebyl vždy přesně synchronizován. V průběhu metafáze byla polovina 

chromatinu v jádře P1 buňky fotokonvertována a následně snímána až do stádia další 

metafáze. Chromatinové domény zůstávají po fotokonverzi oddělené po zbytek mitózy, 

během dekondenzace chromatinu a během prvních minut buněčného cyklu. První okamžiky 

promísení byly zachyceny 4 ± 1 minuty po začátku buněčného cyklu, 2 ± 1 minuty po zjevení 

dvou oddělených centrozomů a 6 ± 1 minuty předtím než jeden z centrozomů začal migrovat 

na opačnou stranu jádra. Tato pozorování naznačují, že k promísení chromatinu v časném 

embryu C. elegans nedochází během dekondenzace chromatinu na konci mitózi, ale poměrně 

náhle 3-5 minut po vstupu do buněčného cyklu, tedy ještě předtím než jeden z duplikovaných 

centrozomů začne migrovat k opačnénu pólu. V samostatném experimentu jsme předvedli, že 

k promísení chromatinových domén překvapivě nedochází během mitózy, jak bylo dříve 

ukázáno u savčích buněk v kultuře (Strickfaden et al., 2010). 
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Během získávání obrazového materiálu embryonálního chromatinu C. elegans pro 

posuzování dynamiky rodičovského chromatinu jsme zaznamenali pozoruhodné otáčivé 

pohyby jader v anterior-posteriorní ose. Tuto rotaci bylo možné vizualizovat díky schopnosti 

fúzního proteinu Dendra2-H2B kmenu JBL1 a JBL2 označit chromatin a následovat ho v 

čase. Jedno z prvojader bylo před jejich fúzí fotokonvertováno. Chromatin byl snímán od 

metafáze až do úplného rozdělení buňky. Rotace chromatinu, která začala v časné anafázi a 

byla dokončena v pozdní telofázi zygotického dělení, nebyla nikdy pozorována v pozdějších 

stádiích embryogeneze. Chromatin se vždy otočil o půl otáčky, tedy o 180°, a celý proces 

trval přibližně 1 minutu. Zobrazováním P granulí a druhého pólového tělíska kmenu JBL3 

nám pomohlo odhalit, že se jedná o celé embryo, které se otáčí uvnitř vaječného obalu. 

 

4.2. Transkripční aktivita v gonádě C. elegans 

Pro studium vztahu jaderné architektury a genové exprese jsme se zaměřili na transkripční 

aktivitu v gonádě, velmi dynamickém orgánánu C. elegans. K tomuto účelu jsme se rozhodli 

využít metody single molecule RNA FISH (smRNA FISH), která umožňuje vizualizaci 

nascentní transkripce pomocí fluorescenčně značených prób, jež hybridizují na cílové 

molekuly mRNA. smRNA FISH umožňuje uniformní in situ značení individuálních RNA 

molekul, které jsou zobrazeny jako jednotlivé tečky v cytoplasmě (Raj and van Oudenaarden, 

2009, Larson et al., 2009, Raj et al., 2006, Levsky et al., 2002). 

smRNA FISH signály byly dokumentovány ve čtyřech stádiích meiózy v gonádě na 

základě genové exprese dvou vybraných genů. V časném stádiu pachyténe nebyly detekovány 

téměř žádné jaderné transkripční spoty. Velmi podobná situace byla pozorována pro dvě 

předchozí fáze, tedy mitotická a transition zóna. Zato v pozdní pachyténe a v celé diploténe 

vykazují buňky vysokou míru exprese. Většina buněk v těchto fázích měla jedno až dvě místa 

aktivní transkripce v jádře. V žádném z diakinetických oocytů transkripční místa nebyly 

dokumentovány.  

Naším cílem bylo zobrazení genové exprese meiotických zárodečných buněk 

v globálním měřítku. Jako první jsme se rozhodli prošetřit tento úkol pomocí 

immunofluorescenčního značení RNA polymerázy II, která je zodpovědná za syntézu mRNA. 

RNA polymeráza II byla na chromozomech od mitotické části až do diploténe velmi 

rovnoměrně akumulovaná, na diakinetických oocytech byla polymeráza detekována jen 

v nukleoplazmě, na chromozomech nikoliv.  

Pro dokumentaci aktuálního stavu celkové transkripce a její dynamiky v gonádě jsme 

využili metody inkorporace 5-etynyluridinu (EU). EU je nukleosidový analog uridinu, který 

se po přeměně na UTP (uridintrifosfát) inkorporuje během aktivní RNA syntézy. Jedná se o 

alternativní metodu ke značení pomocí 5-bromouridinu (BrU), jež je běžně detekován pomocí 

protilátek. Vizualizace EU je založena na chemické „click“ reakci alkynu na 5-etynyluridinu 

s fluorescenčně značeným azidem. V daných podmínkách jsme pozorovali velmi nízkou 

mírou transkripce v části mitotické a prakticky žádnou v oblasti diploténe. Aktivní transkripce 

postupně sílila s nejvyšší úrovní v pachyténe a diploténe.  

Na detailních snímcích značené gonády získaných za pomoci konfokální mikroskopie 

jsme si všimli velmi zajímavé struktury EU inkorporace na chromozomech. Chtěli jsme tento 
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jev blíže prošetřit a rozhodli jsme se pro snímání pomocí super-rezolučního mikroskopu. 

Zvolili jsme mikroskopii se strukturovaným osvětlením SIM (Structured Illumination 

Microscopy), jenž umožňuje získat obrázky s jemnějšími detaily o rozlišení okolo 100 nm 

(Gustafsson, 2000, Gustafsson, 2005). Ze super-rezolučních snímků je zřejmé, jak chromatin 

mění od pachyténe přes diploténe svou morfologii. Pachyténní chromozomy ve formě 

synapse vytvářejí na periferii jádra tvar klubka. Zajímavé pro nás bylo zjištění, že aktivní 

transkripce značená pomocí EU je v těchto jádrech lokalizována na periferii chromozomů. 

Distribuce nascentní mRNA v pachyténe a diploténe je velmi vzorovaná, takže se zdá, že 

transkripce neprobíhá na chromozomech rovnoměrně. 

 

4.3. Nukleo-cytoplazmatický poměr C. elegans 

Gonáda C. elegans je velmi dynamický orgán. Jednotlivé zárodečné buňky v průchodu 

jednotlivými stádii meiózy značně mění morfologii jádra, reorganizují cytoplazmu, vytvářejí 

si makromolekuly nezbytné pro oplození a časnou embryogenezi. Dalším znakem, který 

provází buňky v gametogenezi C. elegans je postupné zvyšování velikosti buněk. Začátek 

tohoto chování je viditelný právě v pozici ohybu gonády. Z našich předchozích výsledků je 

vidět, že tato oblast je v gonádě transkripčně nejvíce aktivní. Naším dalším cílem se proto 

stalo bližší prozkoumání změn jaderné morfologie a jejich propojení je s metabolismem 

celého orgánu. Zaměřili jsme se na změnu velikosti buněk a jader a na jejich vzájemný vztah. 

Chtěli jsme získat data, která co nejvíce odpovídají skutečnosti. Proto jsme rozhodli provést 

měření na intaktních tkáních v živých jedincích C. elegans. Jedná se o velmi unikátní přístup 

vyžadující špičkovou techniku vícebarevné fluorescenční mikroskopie. Připravili jsme si 

kmen C. elegans, který exprimuje fluorescenčně značenou cytoplazmaticou membránu [GFP-

PH(PLCdelta1)], lamin B (YFP-LMN-1) a chromatin (mCherry-H2B). Gonády byly snímány 

ve 3D na konfokálním mikroskopu pomocí vodního objektivu se zaměřením na ohyb gonády 

a oocyty v proximální části. YFP značený lamin jasně určil kontury jádra. Signál z GFP 

značené cytoplazmatické membrány nám posloužil pro definování obrysu buněk a následně 

pro měření jejich objemu. Pro poměření velikostí jader a celých buněk jsme nasnímali 

obrázky gonád, které byly segmentovány a rekonstruovány ve 3D pomocí programu Amira 

6.2 od FEI. Pro získání objemu cytoplazmy (C) byl objem buňky (B) zmenšen o objem jádra 

(J): C = B - J. Z našich výsledků je patrné, že cytoplazma roste rychleji než jádra, která se 

v průměru od pachyténe až k poslednímu oocytu zvětší přibližně desetkrát, cytoplazma se 

zvětší stokrát. To se projevuje na snižujícím se nukleo-cytoplazmatickém poměru, který u -1 

oocytu spadne skoro na desetinu své hodnoty v pachyténe.  

V návaznosti na rostoucí velikosti zárodečných buněk v gonádě jsme se dále rozhodli 

zdokumentovat rozměry buněk v procesu hned následujícím, tedy embryogenezi, kde naopak 

dochází k postupnému zmenšování jednotlivých blastomer v rámci vývoje. Vnější obal 

embrya C. elegans se během embryogeneze nezvětšuje. S každým rozdělením blastomer se 

tak velikost buněk zmenšuje. Pro měření objemu jader a celých buněk byl zvolen kmen 

OD95, který exprimuje značený chromatin (H2B-mCherry) a cytoplasmatickou membránu 

[GFP-PH(PLCdelta1)]. Objemy byly opět měřeny manuálně po jednotlivých vrstvách. 

Velikost jednotlivých blastomer v prvních třech buněčných dělení během embryonálního 

vývoje podle očekávání razantně klesá. Zmenšuje se i velikost jader, i když oproti cytoplazmě 
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velmi pozvolně. Nesouladné snižování jaderného a buněčného objemu se projevilo v nukleo-

cytoplazmatickém poměru, který má vzrůstající tendenci. Nápadné je uchování menší 

cytoplazmatické velikosti pohlavní linie (P) oproti sousední somatické linii (AB) v průběhu 

embryogeneze. 

 

5. DISKUSE 

5.1. Separace parentálních genomů v časném embryu C. elegans 

Rodičovské chromatinové domény zůstávají po oplození prostorově odděleny v zygotě a 

v dvoubuněčném embryu. Až ve stádiu čtyřbuněčného embrya jsou parentální chromatinové 

domény již promíseny. Naše pozorování vyvolává řadu otázek, jako je třeba, proč nedochází 

k promísení rodičovských genomů mnohem dříve. Co se zygoty týče, odpověď je nasnadě. 

Vnitřek prvojader je chráněn před promícháním jaderným obalem, který u C. elegans zůstává 

celistvý až do tvorby a vyrovnání metafázních rovin obou prvojader (Gorjánácz and Mattaj, 

2009). Rychlé a řízené pohyby chromozomů během následné anafáze se nezdají být slučitelné 

s chromatinovým promícháním. Nicméně není jasné, proč rodičovské chromatiny setrvávají 

odděleny v AB a P1 blastomerách, jakmile je zygotické dělení ukončeno. Je možné, že 

existuje mechanismus, který aktivně zabraňuje chromatinovému promísení ve dvoubuněčném 

embryu, pravděpodobně na základě epigenetických modifikací. Ačkoliv se vyskytují studie 

popisující rozdíly v post-translačních modifikacích histonů mezi otcovskými a mateřskými 

prvojádry, zejména v nedostatku trimetylace H3K79m a acetylace H4K16 na paternálním 

chromatinu, tyto rozdíly se rychle vyrovnávají, takže modifikace specifické pro otcovské 

histony ve dvoubuněčném stádiu dosud nebyly popsány (Samson et al., 2014).  

Bez ohledu na molekulární mechanismus tohoto procesu se zdá zřejmé, že pro to, aby 

mohlo k promísení dojít, je potřeba vytvořit časový prostor. Mobilita chromatinu v S fázi 

v savčích buňkách se jeví spíše omezená (Walter et al., 2003). Z naší práce vyplývá, že 

prostorové uspořádání chromatinu je během mitózy v časném embryu C. elegans do značné 

míry uchováno. Na tomto základě navrhujeme hypotézu, že doba mezi dekondenzací 

chromatinu po mitóze a zahájením S fáze, tedy případná G1 fáze, je právě tím faktorem 

v procesu promísení rodičovského chromatinu u tohoto organismu. Tato myšlenka je 

v souladu s předchozími výsledky, které ukazují, že mobilita chromatinu v savčích buňkách je 

vyšší v G1 fázi než ve zbytku buněčného cyklu (Thomson et al., 2004, Walter et al., 2003). 

Na savčích buňkách v kultuře bylo popsáno, že k rozsáhlému přeuspořádání 

chromatinových pozic dochází během prometafáze (Strickfaden et al., 2010). V naší studii 

jsme v této fázi buněčného cyklu nepozorovali významné přeskupení značených 

chromozomů. Důvod tohoto rozdílu zůstává nejasný. Avšak se můžeme domnívat, že svoji 

roli v tomto jevu hraje pozdější rozpad jaderného obalu během mitózy v časném (< 30 buněk) 

embryu C. elegans (Lee et al., 2000) a že uchování těchto jaderných struktur až do počátku 

anafáze může omezovat a řídit chromatinové pohyby. 

Dále jsme pozorovali reprodukovatelnou rotaci chromatinové masy v pozdní anafázi a 

telofázi zygotického dělení. Zobrazování P granulí a pólových tělísek nám pomohlo odhalit, 

že rotaci podstupuje celé embryo, které se otáčí uvnitř vaječného obalu. Otáčení okolo 

anterior-posteriorní osy je stále stejným směrem. Podobné pozorování bylo popsáno ve studii 
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využívající kortikálních granulí a GFP-NMY-2 jako navigační značky (Schonegg et al., 

2014). Autoři tohoto článku uplatnili neměnnou orientaci této rotace v určení vnitřní chirality 

komponent uvnitř jednobuněčného embrya. Dále navrhli, že tato chiralita by mohla 

poskytnout vodítko pro utvoření pravolevé asymetrie v pozdějším stádiu. 

 

5.2. Transkripční aktivita v gonádě C. elegans  

Ačkoliv je zřejmé, že maternálně vyprodukované mRNA a proteiny se musí uskladnit 

v oocytech pro správný vývoj embrya, plnohodnotná charakterizace jejich syntézy není u 

C. elegans dosud objasněna.  

Pomocí metody smRNA FISH jsme detekovali transkripční aktivitu vybraných genů 

ve střední části gonády, tedy v pozdní pachyténe a diploténe. RNA polymeráza II se 

rovnoměrně akumuluje na chromatinu ve všech fázích meiotické profáze kromě diakineze, 

kde je RNA polymeráza II přítomna pouze v nukleoplazmě. Tento výsledek z velké části 

neodpovídá zobrazení transkripce pomocí smRNA FISH, kde jsme v distální části gonády 

nedetekovali žádnou transkripční aktivitu. Jedná se totiž o techniky s odlišnými atributy. 

Obohacení chromatinu o RNA polymerázu II nám nepodá přesnou informaci o aktivitě 

transkripce tak, jako metoda smRNA FISH. Fosforylace serinu5 na CTD doméně RNA 

polymerázy II značí iniciaci transkripce. Zdá se, že RNA polymeráza II je mezi mitotickou 

částí a diploténe rovnoměrně navázána, třebaže nedochází k elongaci. smRNA FISH na 

druhou stranu vykazuje expresní údaje jen vybraných transkriptů. 

Značení RNA pomocí inkorporace EU nám umožnilo získat hodnotné informace o 

globálním stavu genové exprese v celé gonádě C. elegans. Tímto jsme potvrdili výsledky 

získané pomocí metody smRNA FISH dvou vybraných transkriptů.  

Naše výsledky lokalizace meiotické transktipční aktivity v gonádě C. elegans 

korespondují s daty z jiných studií odlišných organismů. Transkripce u savců také postupně 

stoupá počátkem profáze I a vrcholí v pozdní pachyténe a diploténe (Page et al., 2012). 

Štětkovité (lampbrush) chromozomy u obratlovců (mimo savce) a některých bezobratlých, 

které jsou přítomny v diploténních jádrech, disponují zvýšenou transkripční aktivitou 

(Gaginskaya et al., 2009). Zajímavé projekty pocházejí i z rostlinné říše. U mikrosporocytů 

modřínů byla zjištěna korelace mezi transkripční aktivitou a stavy chromatinové 

dekondenzace v diploténe, která u tohoto druhu trvá 5 měsíců (Kołowerzo-Lubnau et al., 

2015). 

Homologní chromozomy v pachyténe jsou spojeny v synapsi za pomoci 

synaptonemálního komplexu. Struktura synapse je charakteristická tím, že z proteinové kostry 

vybíhají do strany chromatinové smyčky. Pomocí super-rezoluční mikroskopie se nám 

podařilo získat detailní snímky zachycující transkripci jako nehomogenní proces v rámci 

chromozomu. Pachyténní chromozomy vykazovaly expresní aktivitu na svém obvodu, 

zatímco centrální část chromozomu byla aktivní výrazně méně. Podoba této struktury 

podněcuje k myšlence, že transkripční aktivita je lokalizována především ve smyčkách 

synapse. Možnosti zhoršené penetrace značených EU molekul je nepravděpodobná, jelikož 

chromozomy v diploténe byly značeny celé. Vzorovaná struktura inkorporace EU naznačuje, 

že chromozom disponuje místy s různými mírami transkripční aktivity.  
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Ze super-rezolučních snímků je dále patrné, jak se mění chromatinová morfologie 

v pachyténe a diploténe. Chromatin v diploténe je jasně rozvolněnější než chromatin 

v pachyténe. Právě stupeň dekondenzace chromatinu může hrát důležitou roli v navýšení 

transkripční aktivity díky přístupnosti chromatinu transkripční mašinérii. Diploténe je 

charakteristická pro počátek separace homologních chromozomů (desynapse) díky rozpadu 

synaptonemálního komplexu. Mechanismus dekondenzace chromatinu v této fázi je neznámý. 

Pravděpodobně v něm hrají svou úlohu reorganizační procesy kondenzinů, kohezinů a dalších 

DNA vazebných proteinů na chromatinu a synaptonemálním komplexu (Chan et al., 2004, 

Crawley et al., 2016). Hlavní protein synaptonemálním komplexu SYP-2 se po fosforylaci 

MAP kinázovou dráhou odvazuje (Nadarajan et al., 2016) a zřejmě se účastní chromatinového 

rozvolnění v přechodu mezi pachyténe a diploténe. 

 

5.3. Nukleo-cytoplazmatický poměr u C. elegans 

Úsek kolem ohybu gonády C. elegans se zdá být značně metabolicky aktivní. Pro prošetření 

souvislosti zvýšené transkripční aktivitě v ohybu gonády s nukleo-cytoplazmatickým 

poměrem jsme se zaměřili na měření buněčných a jaderných velikostí. U obojživelníků a 

Drozofily má náhlá změna nukleo-cytoplazmatického poměru ve stádiu střední blastuly 

zásadní vliv na aktivaci transkripce embryonálních genů (Lu et al., 2009, Newport and 

Kirschner, 1982).  

 Snímáním gonád živých jedinců C. elegans ve 3D jsme získali data pro 

kvantifikaci jaderných a cytoplazmatických objemů. Zásadní nárůst objemů začíná od druhé 

poloviny diploténe a stále narůstá až k -1 oocytu. Velikost jader se v průběhu zvětšuje 

pomaleji než velikosti cytoplazmy. Tento jev se promítá do nukleo-cytoplazmatického 

poměru, který se tak snižuje s  postupem buněk proximálním směrem. Na základě našich 

výsledků se nukleo-cytoplazmatický poměr neukazuje jako faktor, který přímo ovlivňuje 

transkripční metabolismus v gonádě C. elegans. Spíše by se mohlo jednat o vliv opačný. 

Produkované transkripty a proteiny jsou z cytoplazmy buněk v pachyténe a diploténe 

transportovány do rachis, odkud jsou pomocí aktomysinového proudění distribuovány do 

buněk. To může mít za následek zvyšující objem cytoplazmy. Toto rozdělování 

makromolekul funguje jen do doby, kdy jsou cytoplazmy oocytu spojeny s rachis. Proximální 

oocyty přijímají žloutkové lipoproteinové partikule vyprodukované střevními buňkami 

(Kimble and Sharrock 1983) v procesu receptorem zprostředkovaná endocytóza (Grant and 

Hirsh 1999). Tento zdroj má pravděpodobně největší vliv na zvyšující se velikost buněk, které 

v diakinezi rostou nejrychleji.  

Oogeneze a embryogeneze u C. elegans jsou z hlediska změn velikostí jader a 

cytoplazmy procesy obrácené. Z našich výsledků embryonálního vývoje do osmibuněčného 

stádia je patrné, že nukleo-cytoplazmatický poměr blastomer s každým buněčným dělením 

stoupá. To je dáno strmějším poklesem velikosti buněk oproti jádrům. Z hlediska jaderné 

architektury se nabízí velmi zajímavá otázka, jak se důsledkem stále zvyšujícího nukleo-

cytoplazmatického poměru mění vyšší uspořádání embryonálního chromatinu. Větší objem 

jádra znamená i větší jaderný povrch. Obal jádra může být osazen větším počtem jaderných 

pórů určených pro komunikaci mezi nukleoplazmou a cytoplazmou a tím zvýšit efektivitu 

genové exprese.  
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6. SHRNUTÍ 

Ve své disertační práci jsem se na modelovém organismu C. elegans zabývala studiem 

separace a promísení rodičovských chromatinů v časném embryu, zygotickou rotací, 

transkripční dynamikou v meióze a buněčnými a jadernými objemy a jejich vzájemnému 

vztahu v gametogenezi a časné embryogenezi.  

 

Dosažené výsledky jsou shrnuty v následujících bodech: 

 

 mateřský a otcovský chromatin po oplození setrvávají v jádře oddělené i ve 

dvoubuněčném embryu; k promísení dochází krátce po zahájení buněčného cyklu ve 

čtyřbuněčném stádiu. 

 

 během zygotické cytokineze podstupuje celé embryo reprodukovatelnou rotaci o 180° 

v anterior-posteriorní ose. 

 

 transkripční aktivita zárodečných buněk v gonádě dosahuje svého vrcholu ve stádiu 

pozdní pachyténe a diploténe, kdy dochází k dramatické restrukturalizaci 

chromozomů, poté v diakinezi skokově klesá na minimun. 

 

 nuklocytoplazmatický poměr zárodečných buněk v gonádě postupně klesá, zatímco 

v embryogenezi stoupá. 
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