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Seznam zkratek
2D-PAGE

dvourozměrná polyakrylamidová elektroforéza
(two-dimensional polyacrylamide gel electrophoresis)

DHB

2,3-dehydro-exo-brevicomin (systematický název: 7-exo-ethyl-5-methyl-6,8dioxabicyklo[3.2.1]-3-okten)

ESI

hmotnostní spektrometrie s ionizací elektrosprejem
(electrospray ionisation mass spectrometry)

ESP 1

peptid exokrinní ţlázy 1
(exocrine gland –secreting peptide 1)

IEC

ionotoměničová chromatografie
(ion exchange chromatography)

IEF

isoelektrická fokusace
(isoelectric focusing)

MALDI

hmotnostní spektrometrie s ionizací laserem za přítomnosti matrice (matrix
assisted laser desorption/ionization)

MHC

hlavní histokompatibilní komplex
(major histocompatibility complex)

MOE

hlavní čichový epitel
(main olfactory epithelium)

MS

hmotnostní spektrometrie
(mass spectrometry)

MUP

hlavní močový protein
(major urinary protein)

NPN

N-phenyl-naphtylamine

OBP

protein vázající odoranty
(odorant binding protein)

MTMT

methylthiomethanethiol

SBT

2-sec-butyl-4,5-dihydrothiazol

SDS-PAGE

denaturující polyakrylamidová elektroforéza
(sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis)

VNO

vomeronasální organ
(vomeronasal organ)
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Úvod
Pachová komunikace myši domácí je, stejně jako u dalších savců, velice komplexní a
významně ovlivňuje veškeré sociální interakce mezi jedinci. V posledních letech zaznamenal
výzkum v této oblasti velké pokroky. Jedním z takových pokroků bylo upřesnění rolí hlavního
čichového epitelu (angl. major olafctory epithelium, MOE) a vomeronasálního orgánu (angl.
vomeronasal organ, VNO). Při testování látek, které jsou schopny aktivovat vomeronasální
neurony bylo zjištěno, ţe tento chemoreceptivní orgán není specializovaný pouze na detekci
těkavých látek, ale ţe skupina neuronů s receptory V2R, detekuje i látky s větší molekulární
hmotností – proteiny a peptidy (Leinders-Zufall et al. 2004, Kimoto et al. 2005). Následně bylo
zjištěno, ţe tímto způsobem jsou detekovány i hlavní močové proteiny (angl. Major Urinary
Proteins, MUP; Chamero et al. 2007), které byly známé jako přenašeče a stabilizátory myších
feromonů (Bacchini et al. 1992, Hurst et al. 1998) a o jejichţ chemosignalizační funkci se jiţ
nějakou dobu uvaţovalo. Další studium těchto proteinů ukázalo, ţe jejich role v pachové
komunikaci je velmi komplexní a to nejen u myši domácí, ale pravděpodobně i u dalších druhů
(Beynon et al. 2008, Logan et al. 2008).
MUP jsou tématem i této dizertační práce, která je zaloţena na třech příspěvcích
publikovaných v impaktovaných periodikách a jednom rukopisu, který je v současné době v
recenzním řízení časopisu Journal of chemical ecology. Protoţe většina prací zabývajících se
těmito proteiny vyuţívala jako experimentální subjekty inbrední kmeny myší nebo jedince
poddruhu M. m. domesticus, bylo jedním z cílů přinést informace o MUP u poddruhu M. m.
musculus, který se vyskytuje na většině území České Republiky (příloha 3). Výzkum MUP byl
vţdy zaměřen převáţně na samce, proto je součástí práce příspěvek, který popisuje změny
v jejich expresní hladině u samic (příloha 2). Vzhledem k rozšiřujícímu se počtu druhů u nichţ
byly MUP nebo podobné proteiny nalezeny, byl do dizertační práce zařazen příspěvek, který
prokazuje výskyt podobných proteinů v moči afrického druhu hlodavce Mastomys coucha
(příloha 4). Příloha 1 je review, které shrnuje dosavadní poznatky o MUP a na základě nových
faktů diskutuje jejich funkce a význam v pachové komunikaci myši domácí i jiných druhů.
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Přílohy

Příloha 1: Janotová K., Stopka P. (2009): Mechanisms of chemical communication: the role of
Major Urinary Proteins. Folia Zoologica 58 (Suppl. 1): 41-55.
Příloha 2: Stopka P., Janotová K., Heyrovský D. (2007): The advertisement role of major urinary
proteins in mice. Physiology & Behavior 91: 667-670.
Příloha 3: Janotová K., Stopka P.: The expression of MUPs is socially regulated in wild Mus
musculus musculus. SUBMITTED TO Journal of Chemical Ecology.
Příloha 4: Daniszová K., Janotová K., Jedelský P., Stopka P. (2009): Urinary lipocalins in
Mastomys coucha. Folia Zoologica 58 (Suppl. 1): 56-64.
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Pachová (chemická) komunikace

Chemické látky jsou důleţitým a nepochybně nejstarším zdrojem informací o ţivé i
neţivé sloţce okolního prostředí, který vyuţívají organismy všech úrovní biologické organizace,
počínaje jednobuněčnými. Na obrovský význam tohoto zdroje poukazuje jeho široké vyuţití
nejen v komunikaci mezi jedinci ale i mezi jednotlivými buňkami, které tvoří jejich organismy.
Chemicky zprostředkované informace hrají zcela nezastupitelnou roli v udrţení vnitřní
soudrţnosti tedy homeostáze organismu a schopnost kaţdé buňky efektivně je vyuţívat, je tedy
nezbytným předpokladem nejen pro fungování ale i pro samotný vznik mnohobuněčných tkání a
organismů (Stoka 1999).
Pro převáţnou většinu ţivočichů jsou vysoce důleţité veškeré informace, které pocházejí
od ostatních jedinců. Významné postavení v rámci této skupiny zaujímají informace od
konspecifických jedinců, jejichţ vzájemná výměna mezi příslušníky jednoho druhu je základem
vnitrodruhové komunikace. Tato komunikace je neodmyslitelně spjata s kaţdou sociální interakcí
a umoţňuje nejen vznik a trvání jakéhokoliv typu sociálního uspořádání ale i koordinaci celé řady
procesů, tak důleţitých jako je například rozmnoţování (Wyatt 2003, Beynon 2004).
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Feromon versus chemický signál
Přestoţe většina ţivočichů vyuţívá kromě chemických i další velmi efektivní
komunikační prostředky (vizuální, sluchové, taktilní), respektive kombinaci těchto prostředků, u
mnoha skupin si pachová komunikace zachovává svoje výsadní postavení. Je to i z toho důvodu,
ţe tento způsob komunikace má oproti jiným několik výhod. Tou nejdůleţitější je pravděpodobně
dlouhá působnost chemických signálů, které jsou deponovány v terénu ve formě pachových
značek a poskytují informace po určitý časový úsek bez ohledu na přítomnost či nepřítomnost
signalizujícího jedince. Proto jsou pachové značky velmi vhodným prostředkem zejména pro
značení teritoria. Další výhodou chemických signálů je to, ţe se dobře šíří i v členitém terénu a
nejsou omezeny světelnými podmínkami, díky čemuţ je vyuţívá celá řada nočních ţivočichů
(Müller-Schwarze 2006). V souvislosti s pachovou komunikací je nejčastěji uţíván termín
feromon, coţ je podle původní definice látka vylučovaná jedincem do vnějšího prostředí, kde je
vnímána jiným příslušníkem stejného druhu, u něhoţ spouští specifickou odpověď v podobě
konkrétního chování nebo fyziologického procesu (Karlson & Lüscher 1959). Podle podoby této
odpovědi byly feromony často děleny na spouštěče (angl. releaser pheromones) vyvolávající
behaviorální odpověď a působky (angl. Primer pheromones), které způsobují změnu
v endokrinním stavu příjemce a s ní spojenou odpověď dlouhodobějšího charakteru (Wilson &
Bossert 1963). V poslední době se od tohoto dělení upouští, protoţe mnoho behaviorálních
odpovědí vyvolaných údajnými spouštěči je doprovázeno i změnou hladiny některého z hormonů
(Johnston 2003). Kromě toho, mnoho feromonů plní obě funkce. Typickým příkladem jsou samčí
feromony myší, které ovlivňují reprodukční fyziologii samic a současně vyvolávají behaviorální
odpověď v podobě agresivního chování, které spouštějí u jiných samců (Novotny 2003).
Termín feromon je, zejména v souvislosti s pachovou komunikací savců, pouţíván značně
nejednotně a často i pro látky, které nenaplňují definici Karlsona a Lüschera (1959). Beauchamp
a kolegové (1976), kteří původní definici upřesnili (viz Rámeček 1), dokonce navrhli od uţívání
tohoto termínu ve spojitosti s pachovou komunikací savců zcela upustit (Doty 2003). Hlavním
důvodem, který vedl k tomuto návrhu, je vysoká variabilita odpovědí savců na chemické signály
způsobená závislostí na kontextu, tedy na konkrétní situaci. Jak a zda vůbec bude příjemce
signálu reagovat na případný feromon je ovlivněno nejen jeho stavem ale i dalšími informacemi,
které získal o signalizujícím jedinci. Velmi ilustrativním příkladem je tzv. efekt Bruceové
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popsaný u samic myši domácí (Mus musculus). Jedná se o spontánní potrat, který nastává
v raných fázích březosti po kontaktu samice s jiným samcem, neţ se kterým se předtím pářila
(Bruce 1959). Změna teritoriálního samce je u myši domácí často doprovázena infanticidou
mláďat, která jsou pravděpodobně potomky předchozího dominantního samce. Předpokládá se,
ţe spontánní potrat je v této situaci strategií, která předchází zbytečné investici do vyvíjejících se
zárodků. Vyvolání tohoto efektu je závislé nejen na příslušném feromonu, který je produkován
všemi rozmnoţujícími se samci ale i na informaci o identitě obou samců. Jen pach nebo
přítomnost cizího a geneticky odlišného samce tento efekt spustí.

Rámeček 1: Kriteria pro pouţití pojmu feromon a chemický signál

Feromon (Beaucham

1. Feromon musí bý
2. jeho behaviorální

3. Odpověď příjemc

4. Feromon musí bý

5. Konkrétní odpově

Chemický signál (M

Látka, která získala sc

signalizujícího jedinc
jako podléhá evoluci
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Dalším problematickým bodem konceptu savčího feromonu je předpoklad vrozené
odpovědi na feromonální stimulaci. Přestoţe lze takové reakce nalézt i u savců, odpovědi na
celou řadu signálu jsou ovlivněny předchozí zkušeností a učením (Johnston 2003).V kontextu
výše uvedeného efektu Bruceové je například nezbytné, aby si samice pamatovala identitu svého
reprodukčního partnera (Brennan & Peele 2003). Utváření paměťových stop v souvislosti se
stimulací pachovými podněty je u savců dokumentováno i na úrovni nervové soustavy. U jedinců
vystavených dlouhodobé stimulaci určitým pachem docházelo ke zvýšené tvorbě neuronů a to i
v případě, ţe se jednalo o dospělé jedince (Rochefort et al. 2002, Mak et al. 2007).
Přestoţe feromonální komunikace savců má svá specifika, která souvisí především
s jejich vysoce vyvinutou nervovou soustavou a která neodpovídají původním představám,
převaţuje v dnešní době názor, ţe opuštění termínu feromon by bylo přece jen příliš striktní. Pro
některé informační molekuly se nicméně pouţívá obecnější termín chemický signál, jehoţ
definice, na rozdíl od definice feromonu, neobsahuje podmínku vnitrodruhového pouţití ani
předpoklad vrozené a jednoznačné odpovědi (viz Rámeček 1, Maynard Smith & Harper 1995,
Johnston 2003).

Komponenty chemických značek savců
Chemické signály a feromony savců jsou často produkovány jako součást výměšků,
jejichţ primární role nemusí s komunikací vůbec souviset. Jsou to například sliny, slzy a odpadní
produkty těla, jako je moč a trus (Johnston 2003, Müller-Schwarze 2006). Tyto výměšky
obsahují celou řadu látek a metabolitů, které přestoţe nejsou určeny k přenosu informací, mohou
být k tomuto účelu ostatními jedinci vyuţívány. To, jaké metabolity budou z těla vylučovány, je
ovlivněno mimo jiné konzumovanou potravou, bakteriální florou střev ale i imunitou a
endokrinním stavem organismu (Novotny et al. 1986, Singh et al. 1990, Brown 1995, Eggert et
al. 1996, Yamazaki et al 2002). Pokud jsou ţivočichové schopni tyto látky detekovat, mohou
získat cenné informace o kondici nebo reprodukčním stavu potenciálního rozmnoţovacího
partnera. Dále mohou tyto látky poskytovat informace o identitě jedince a jeho dalších geneticky
daných vlastnostech (Andreolini et al. 1987, Brown 1995, Heth et al.1996, Johnston 2005).
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Chemické látky, které informují příjemce o identitě signalizujícího jedince, jeho druhové
příslušnosti, míře jeho příbuznosti či genetické podobnosti k příjemci signálu, jsou označovány
jako chemický nebo pachový podpis jedince (angl. signature odours; Wyatt 2005) a hrají
v pachové komunikaci savců neopomenutelnou roli. Na jejich základě si savci vybírají své
rozmnoţovací partnery, poznávají známé jedince a vytvářejí si vazbu k příbuzným např. ve
vztahu rodič - potomek (Bowers 1967, Beauchamp et al 1976, Barnard & Fitzsimons 1988,
Yamazaki et al. 2000). Na tvorbě pachového podpisu jedince se můţe podílet a pravděpodobně i
podílí celá řada chemických signálů a produktů metabolismu, které není snadné identifikovat i
proto, ţe pachový podpis funguje uţ ze své podstaty jen jako celek. Významnou roli při utváření
pachového podpisu mohou hrát proteiny hlavního histokompatibilního komplexu (angl. Major
histocompatibility complex, MHC; Brown & Eklund 1994, Yamazaki et al. 1994, Singh 2001) a
hlavní močové proteiny (MUP; Cheetham 2007) vyskytující se u myši domácí (Mus musculus).
MHC proteiny a v jistém rozsahu i MUP jsou vysoce polymorfní a jsou tedy schopné vytvářet
individuálně specifický pachový podpis jedince (shrnuto v Brennan & Kendrick 2006). Výsledky
experimentů zabývajících se touto problematikou jsou ale rozporuplné a naznačují, ţe pachový
podpis jedince není určován jedním nebo druhým proteinovým komplexem, ale je ovlivňován i
celkovým genetickým pozadím jedince (Eggert et al. 1996, Heth et al. 2001, Thom & Hurst 2004,
Hurst et al. 2005, Johnston 2005).
Další sloţkou výměšků ale i sekretů různých specializovaných pachových ţlaz, jsou látky,
které samy o sobě ţádnou informaci obsahovat nemusí, ale které upravují vlastnosti samotných
chemických signálů nebo jejich nosných sekretů a napomáhají tak zefektivnit celý proces
komunikace (Alberts 1992, Müller-Schwarze 2006).
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Efektivita komunikace a design signálu
Úspěšnost jakéhokoliv způsobu komunikace závisí do značné míry na efektivitě přenosu
informací od signalizujícího jedince k příjemci. Tato efektivita je dána intenzitou signálu,
rychlostí jeho šíření, vzdáleností od zdroje do které je detekovatelný a náročností jeho lokalizace
v prostoru (Endler 1993). Optimálních hladin těchto vlastností je u chemických signálů většinou
dosaţeno jejich vysokou těkavostí. Důleţitou vlastností je ale i ţivotnost. Pro řadu chemických
signálů, například pro pachové značky slouţící k vymezení teritoria, je výhodou co nejdelší doba
působení, která minimalizuje potřebu obnovování značek a tím i ztrátu energie a času jedince
(Alberts 1992, Beynon & Hurst 2004).
Zajištění dlouhé ţivotnosti značky můţe spočívat ve vyuţívaní méně těkavých signálů.
Tato strategie ale není příliš výhodná, protoţe vede ke sníţení intenzity signálu a tím i ke sníţení
jeho prostorového dosahu respektive horší detekovatelnosti (Beynon et al. 1999). Poměrně
obvyklé řešení tohoto problému, se kterým se setkáváme u obratlovců, spočívá v produkci
různých podpůrných látek, které zpomalují evaporaci těkavých chemických signálů a tím
prodluţují jejich ţivotnost při zachování dostatečné intenzity (Regnier & Goodwin 1977). Tuto
úlohu plní například různé látky lipidické povahy jako je squalen, který je častou součástí sekretů
savčích pachových ţlaz (Müller-Schwarze 2006). V sekretu análních ţlaz bobra kanadského
(Castor canadensis) je přítomna směs různých esterů (Grønneberg & Lee 1984). Podobné estery
jsou, spolu s dalšími lipidickými látkami, i součástí moči některých kočkovitých šelem (Panthera
tygris , Panthera lion; Asa 1993, Poddar-Sarkar 1996).
Jako nosiče a stabilizátory těkavých látek mohou slouţit také proteiny. Některé feromony
vyskytující se u slonů jsou například vázány k albuminu (Lazar et al. 2004). Ve slinách prasete
divokého (Sus scrofa) se nachází protein (SAL, salivary lipocalin) patřící do rodiny lipokalinů,
který váţe feromony steroidního původu 5α-androst-16-en-3-on a 5α-androst-16-en-3α-ol
(Marchese et al. 1998). Tyto feromony působí na samice jako atraktanty a spouští u nich
reprodukční chování, kterým je zaujetí typického pářicího postoje (Melrose et al. 1971).
Proteinové přenašeče feromonů patřící do rodiny lipokalinů nalezneme i u některých hlodavců
(viz Tabulka 2 a příloha 4 - Daniszová et al. 2009, Briand et al. 2000), například u myši domácí
(Mus musculus) a potkana (Rattus norvegicus). Tyto proteiny jsou ve velkém mnoţství přítomny
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v moči a proto se nazývají hlavní močové proteiny (Rümke & Thung 1964, Finlayson et al. 1965)
a u potkana někdy i α2u-globuliny (Roy & Neuhaus 1966). Bylo prokázáno, ţe rovněţ plní
funkci přenašeče a stabilizátoru feromonálních ligandů (Bocskei et al. 1992, Hurst et al. 1998).

Pachová komunikace myši domácí (Mus musculus)
Stejně jako v mnoha dalších ohledech, i při studiu pachové komunikace savců, byla patrně
největší vědecká pozornost věnována myši domácí (Mus musculus). Díky tomu máme u tohoto
druhu celkem dobrou představu o mnoha procesech souvisejících s pachovou komunikací a to jak
ze strany signalizujícího jedince, tak i příjemce signálu. Velmi důkladně byl popsán způsob
značkování (Desjardins et al. 1973, Drickamer 1989, Hurst 1990) a byla identifikována celá řada
chemických signálů (viz Tabulka 1) a dalších látek souvisejících s komunikací, včetně přenašečů
feromonů – MUP. Byla také charakterizována jejich funkce a regulace jejich produkce (Novotny
2003). Podrobně byly zkoumány chemoreceptivní orgány, díky čemuţ je moţné sledovat místo a
způsob detekce signálů i jejich další zpracování nervovou soustavou (Buck & Axel 1991,
Leinders–Zufall et. al. 2000). Nemalé úsilí bylo věnováno popisu endokrinních pochodů, které
vedou k patřičné odpovědi na chemický signál, v tomto případě ke změně fyziologického stavu
organismu (Macrides et al. 1975, Marchlewska-Koj & Jemiolo 1978, Marchlewska-Koj &
Drozdowska 1984, Ma et al. 1998).
Podobně jako u mnoha dalších druhů savců, i u myši domácí je zcela zásadním zdrojem
chemických signálů moč, respektive pachové značky, které jsou močí vytvářené a jejichţ
nejznámější funkcí je vymezení teritoria (Desjardins et al. 1973, Hurst 1993a). Pachové značky
ovšem nejsou pouze výsadou teritoriálních samců. Uţívají je všichni příslušníci sociální jednotky
i kdyţ jiným způsobem neţ dominantní samci a často i v mnohem menší míře (Drickamer 1989).
Kontinuální přítomnost pachu respektive pachových značek kaţdého jedince v domácím okrsku
je nezbytná k udrţení stability sociální jednotky. Pokud se zde pach určitého jedince po nějakou
dobu nevyskytuje, ostatní se k němu začnou chovat stejně agresivně jako k vetřelcům (Hurst et al.
1993b, 1994).
Informační potenciál pachových značek není dán pouze chemickými látkami a feromony,
které jsou v nich obsaţené. Pro komunikaci mají velký význam i další parametry jako je
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prostorová a časová distribuce značek (Desjardins et al. 1973, Rich & Hurst 1999). Pro větší
přehlednost textu je souhrn informací, které myši mohou z pachových značek získat a látek či
parametrů, o kterých se předpokládá, ţe jsou jejich nositeli, uveden v Rámečku 2.
Pachová komunikace ovlivňuje, kromě vytváření a udrţování stabilní sociální struktury, i
další aspekty ţivota myší, jako je například výběr rozmnoţovacího partnera (Kavaliers et al.
2003, Ganem et al. 2005, Ziegler et al. 2005). Na základě chemických informací dochází rovněţ
k modulaci fyziologie, díky které se jedinec můţe přizpůsobit konkrétní situaci. Jako příklad
můţeme uvést velmi podrobně studované modulace reprodukčního stavu samic myší, který je
ovlivňován přítomností samců, ostatních samic i celkovou populační hustotou. Zatímco
přítomnost samců nebo jejich pachu vede u dospělých samic ke zkrácení estrálního cyklu a
prodlouţení fáze estru (tzv. Whittenův efekt; Whitten 1956), přítomnost většího počtu samic, či
pachu samic drţených ve větších jednopohlavních skupinách, má naprosto opačné účinky (LeeBootův efekt; Lee & Boot 1955). U juvenilních samic dochází vlivem stejných faktorů k
urychlení (Vandenberghův efekt; Vandenbergh 1969) nebo oddálení nástupu puberty
(Vandenbergh et al. 1972). Modulace fyziologie zprostředkované chemickými signály a
feromony tak umoţňují sníţit náklady spojené s reprodukcí v situaci, kdy je nepravděpodobná
nebo nevýhodná v důsledku vysoké populační hustoty. Optimalizace výdajů vede v konečném
důsledku ke zvýšení fitness jedince (Jemiolo & Novotny 1994).

12

Rámeček 2: Přehled informací komunikovaných prostřednictvím chemických signálů u
myši domácí
Pohlaví - Chemických signálu jejichţ produkce se mezi pohlavími liší a které mohou být
vyuţívány k získání této informace je celá řada. Patří sem farneseny a další feromony
produkované samci: 2-sec-butyl-4,5-dihydrothiazol, 2,3-dehydro-exo-brevicomin, 2heptanon, 6-hydroxy-6-methyl-3-heptanon a peptid exokrinní ţlázy (ESP 1; Novotný 2003,
Kimoto et al. 2005). Samice naopak produkují 2,5-dimethylpyrazin (Novotný et al. 1986).
K rozpoznání pohlaví mohou slouţit i MUP. Mezi pohlavími se liší nejen jejich kvantita
(Finlayson et al. 1963), ale nedávno byla identifikována i isoforma specifická pro samce,
přinejmenším pro poddruh Mus musculus domesticus (Roberts et al. 2010).
Zdravotní stav – Myši jsou schopné rozlišit pach zdravého a nakaţeného jedince
(Kavaliers & Colwell 1995, Penn & Potts 1998a). Roli v tomto procesu mohou hrát MHC
proteiny (Singh et al. 1990, Yamazaki et al. 2002). Vzhledem k tomu, ţe u infikovaných
jedinců dochází často ke sníţení hladiny testosteronu, bude pravděpodobně ovlivněna i
koncentrace všech na testosteronu závislých chemických signálů (Larralde et al. 1995). U
samců infikovaných bakterií Salmonella enterica bylo pozorováno i sníţení frekvence
značkování coţ sniţuje atraktivitu samců pro samice. Autoři studie předpokládají, na
základě svých výsledků, ţe rozpoznání infikovaného samce je pro samice obtíţnější, kdyţ je
frekvence jeho značení redukována (Zala et al. 2004).
Na pach jedince má vliv i konzumovaná potrava (Brown 1995).
Sociální status – U samců se v souvislosti se sociálním postavením liší produkce celé řady
chemických signálů (Harvey et al. 1989). Příčinou těchto změn by mohla být změna
v hladině testosteronu, která je spojena například s výhrou v předchozí agresivní interakci
(Oyegbile & Marler 2005). Je ovšem nutno podotknout, ţe přestoţe vyšší hladina
testosteronu je výhodou při ustavování dominanční hierarchie, zřejmě zde nefunguje
jednoduchá závislost typu dominantní postavení = vyšší hladina testosteronu (Zielinski &
Vandenbergh 1992). Za hlavního nositele informace o sociálním statutu samce jsou
povaţovány farneseny (Novotny et al. 1990), jejichţ produkce je závislá na testosteronu a
bylo i přímo prokázáno, ţe je vyšší u dominantních samců. Další feromon, u něhoţ byla
zaznamenána zvýšená produkce u dominantních samců je 2-sec-butyl-4,5-dihydrothiazol
(Harvey et al. 1989). Svou roli v inzerování dominantního postavení hraje i způsob
značkování, který se diametrálně liší mezi submisivním samcem, který v podstatě
neznačkuje, ale deponuje větší mnoţství moči najednou na jedno místo, a dominantním
samcem, který drobnými kapkami moči pokrývá celé teritorium (Desjardins et al. 1973). V
této souvislosti je důleţitou charakteristikou i přeznačkovávání, které bez ohledu na kvalitu
značky rozhoduje o preferencích samic pro potenciálního rozmnoţovacího partnera. Tím se
téměř vţdy stává samec, který nebyl přeznačkován, tedy jehoţ značky jsou čerstvější neţ
značky kompetitora. Schopnost stále obnovovat značení a vyhnout se tak přeznačkování
jinými samci podává spolehlivou informaci o způsobilosti samce své teritorium obhájit a
tedy i o jeho sociálním postavení (Rich & Hurst 1999).

Věk – Rozdíly v pachu mezi juvenilními a dospělými jedinci jsou způsobeny především
13
různou produkcí hormonů a budou tedy ovlivněny hladiny chemických signálů, které jsou
na těchto hormonech závislé. Mezi dospělými jedinci různého věku jsou rozdíly v produkci
některých látek v moči. Tyto látky s přibývajícím věkem buď klesají nebo stoupají.

Rámeček 2 - pokračování
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Hlavní močové proteiny (MUP)
Důleţitou sloţkou pachových značek myši domácí jsou přenašeče a stabilizátory těkavých
feromonů nazývané hlavní močové proteiny (MUP; Bacchini et al. 1992, Hurst et al. 1998).
Nevyskyují se pouze v moči ale i v jiných sekretech jako jsou sliny, slzy, produkuje je i mléčná
ţláza (Shaw et al. 1983, Shahan et al. 1987) a nosní sliznice (Utsumi et al. 1999). Schopnost
asociovat s MUP byla prokázána u převáţné většiny z dosud identifikovaných myších feromonů
a to i přes to, ţe se jedná o chemicky značně různorodé látky (viz Tabulka 1; Novotny et al.
1999a). Je to dáno terciární strukturou MUP a především jejich vazebné dutiny (Obr. 1), která
umoţňuje vytvářet málo specifické vazby a přenášet tak celou řadou ligandů (Flower 1996,
Robertson et al. 1998, Marie et al. 2001). Popis vazebné kinetiky MUP a dvou jejich obvyklých
ligandů, thiazolu a brevicominu, ukazuje, ţe zatímco samotné feromony jsou téměř úplně
uvolněny z deponované pachové značky během několika minut, feromony navázané k proteinu
jsou přítomny podstatně delší dobu a jsou zvířaty detekovatelné minimálně po dobu jedné hodiny
a pravděpodobně i mnohem déle (Hurst et al. 1998).

Obr. 1: Terciární struktura MUP. Obrázek znázorňuje strukturu rekombinantního MUPu
v roztoku, který byl získán vnesením klonu MUP cDNA do kvasinky Pichia pastoris (Ferrari et
al.1997). Terciární struktura MUP tzv. β- barrel je soudkovitá struktura sestávající z osmi
antiparalelně uspořádaných β-listů. Vnitřek „soudku“ tvoří vazebnou dutinu (Lücke et al. 1999).
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Funkce MUP v pachové komunikaci myší jsou ale mnohem rozmanitější neţ pouhé
zajištění dostatečné ţivotnosti a intenzity chemických signálů. Podrobně se jejich popisem
zabývá review, které je součástí této dizertační práce (příloha 1 – Janotová & Stopka 2009).
Hlavní výhodou MUP, která do značné míry podmiňuje jejich široké vyuţití v komunikaci, je to,
ţe jsou kódovány genetickou informací jedince a tedy i děděny jeho potomky (Bishop et al.
1982). Díky tomu jsou, na rozdíl od svých feromonálních ligandů, vhodnými kandidáty pro
přenos informací o geneticky podmíněných vlastnostech organismu jako je např. pohlaví, identita
jedince, příslušnost k druhu, populaci či demu. Schopnost myší získávat prostřednictvím MUP
zmíněné informace a vytvářet pachový podpis jedince je studována především skupinou Jane L.
Hurstové a Roberta J. Beynona. Jejich práce potvrzují, ţe přinejmenším u podruhu M. m.
domesticus, jsou MUP základem pro individuální rozpoznávání (Hurst et al 2001, Cheetham et al.
2007) a hrají roli při výběru rozmnoţovacího partnera (Sherborne et al. 2007, Thom et al. 2008).
Individuální rozpoznávání u myší probíhá, podle zmíněných autorů, na základě
individuálně specifických MUP profilů. Pod termínem MUP profil rozumíme soubor isoforem
exprimovaných u konkrétního jedince. MUP profily u poddruhu M. m. domesticus jsou opravdu
na fenotypové úrovni (míněna je úroveň proteinu) poměrně variabilní (Robertson et al. 1997,
Payne et al. 2001). Není ale jasné, zda je tato variabilita opravdu důsledkem exprese odlišných
alel nebo je způsobená jen kvantitativními rozdíly v expresi alel stejných. Vznik takových
kvantitativních rozdílů můţe být způsoben například odlišnou regulací kaţdé alely, coţ můţe být
i případ MUP. Regulace MUP je poměrně sloţitá, vyuţívá několik různých mechanismů (Krauter
et al. 1982, Duncan et al. 1988, Johnson et al. 1995 ) a podléhá dokonce i epigenetickým vlivům
(Sanford et al. 1987, Roemer et al. 1997, Mudge et al. 2008). Pro některé isoformy exprimované
v játrech byla rozdílná regulace i přímo doloţena (Knopf et al. 1983, Clissold et al. 1984, Kuhn et
al. 1984). Pokud jsou fenotypové rozdíly mezi MUP profily způsobeny pouze kvantitativě, je
moţné, ţe je odhad jejich variability nadhodnocen z důvodu omezených rozlišovacích moţností
pouţitých separačních metod (IEF). Isoformy přítomné ve vzorku v malém mnoţsví nemusí být
vůbec zachyceny nebo mohou být překryty isoformami s vysokou hladinou exprese.
Vzhledem k pohlavně dimorfnímu charakteru exprese, který se projevuje produkcí
vyššího počtu isoforem i celkového mnoţství MUP u samců oproti samicím, se předpokládalo, ţe
tyto proteiny mohou být rovněţ nositelem informace o pohlaví jedince (Finlayson et al. 1963).
Jak se nyní ukazuje, zdrojem informace o pohlaví je spíše exprese pohlavně-specifických
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isoforem neţ samotný rozdíl v kvantitě MUP. V roce 2005 popsali Armstrong a kolegové
isoformu, jejíţ pohlavně specifická produkce (pouze u samců) byla u poddruhu M. m. domesticus
nedávno potvrzena. Tato isoforma byla nazvána darcin a bylo prokázáno, ţe zvyšuje atraktivitu
samčí moči pro samice (Roberts et al. 2010). Na základě známých faktů můţeme předpokládat,
ţe darcin a nebo jiné, dosud neidentifikované pohlavně-specifické isoformy MUP, zodpovídají za
vyvolání agresivního chování mezi samci (Chamero et al. 2007) a za stimulaci ovulace u samic
drţených ve skupině (Morè 2006).
U poddruhu M. m. musculus zatím bohuţel nebyla ţádná pohlavně specifická isoforma
identifikována. Bylo ale zjištěno, ţe u samců M. m. musculus se mění celková kvantita MUP a to
podle toho, zda jsou vystaveni přítomnosti stejného nebo opačného pohlaví (příloha 3 - Janotová
& Stopka, v recenzním řízení). Výsledky nenaznačují, ţe by se kvantita některé z isoforem
měnila více neţ kvantita ostatních (nepublikovaná data). Přestoţe je tedy pravděpodobné, ţe se i
u poddruhu M. m. musculus mohou MUP podílet na stimulaci ovulace a agresivního chování,
není zřejmé, zda fungují jako celek, nebo zda jsou důleţité jen některé isoformy.
Produkce feromonů a chemických signálů je velmi úzce spjata s metabolismem jedince.
Je ovlivňována nejen dostupností prekurzorů potřebných k tvorbě dané chemické látky ale i
kondicí a v neposlední řadě endokrinním stavem (Ma et al. 1998, Novotny et al. 1990). Díky této
závislosti mohou být chemické signály nositeli informací o aktuálním a tedy měnícím se stavu
jedince, jako je například sociální postavení, reprodukční či zdravotní stav a intenzita stresu.
Vzhledem k tomu, ţe exprese MUP je regulována několika hormony, především testosteronem
(Wicks 1941, Thung 1956) a patrně i hormony podílejícími se na řízení reprodukčního cyklu
samic (příloha 2 - Stopka et al. 2007), je pravděpodobné, ţe nejen těkavé chemické signály a
feromony ale i MUP mohou být nositelem tohoto typu informací. Protoţe jejich kvantita kolísá
v průběhu estrálního cyklu samic a dosahuje svého maxima právě na začátku estru (příloha 2 Stopka et al. 2007), je moţné ţe MUP se podílí na přenosu informací o reprodukčním stavu
samice a podmiňuje tak známou preferenci samců pro samice v receptivní fázi oproti samicím
nacházejících se v jiných fázích cyklu (Hayashi & Kimura 1974).
Další funkce MUP, která je poměrně často diskutována je role reprodukčně izolačního
mechanismu, který zabraňuje či omezuje mezidruhové kříţení a vznik hybridních jedinců
majících sníţenou fitness. Toto téma je spojováno především se dvěma poddruhy myši domácí
M. m. musculus a M. m. domesticus, o kterých je známo, ţe se mezi sebou kříţí a vytvářejí tak
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hybridní zónu procházející celou Evropou i západní částí naší republiky (Boursot et al. 1993).
Přestoţe je zřejmé, ţe MUP mají dostatečný potenciál plnit roli reprodukčně izolačního
mechanismu (více viz příloha 1 – Janotová & Stopka 2009), není zatím moţné tento předpoklad
potvrdit či vyvrátit. Jedním z prvních kroků vedoucích k objasnění problému by měla být
kvalitativní analýza MUP profilů s důrazem na identifikaci (pod)druhově specifických isoforem.
K zajímavým výsledkům dospěla Bímová a kolegové (2009) ve studii zabývající se
otázkou zdroje poddruhově specifických signálů M. m. musculus a M. m. domesticus na
behaviorální úrovni. Autoři zjistili, ţe z pěti testovaných zdrojů (podestýlka, moč, trus, sliny a
protein vázající androgeny-ABP) byla pro inbrední kmen odvozený od M. m. musculus
nejsilnějším homosubspecifickým stimulem moč, zatímco příslušníci inbredního kmene
odvozeného od M. m. domesticus preferovali pach vlastního kmene nejvíce tehdy, kdyţ jim byl
předloţen v podobě trusu. Tyto výsledky mohou být vysvětleny v souladu s hypotézou o
divergenci rolí MUP u M. m. musculus a M. m. domesticus (Stopková et al. 2007, příloha 1 Janotová & Stopka 2009). Zatímco u M. m. domesticus mohou být MUP pouţívány více pro
rozlišení různých jedinců, u M. m. musculus mohou hrát důleţitější roli na úrovni poddruhové. Je
ovšem nutné vzít v úvahu i odlišnou míru preference pro vlastní poddruh, která byla u M. m.
musculus a M. m. domesticus potvrzena několika autory (Munclinger & Frynta 1997, Christoph
& Baudoin 1998, Smadja & Ganem 2002).
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Tabulka 1: Feromony a chemické signály identifikované u myši domácí (Mus musculus)
(Novotny 2003, Lin et al. 2004, Kimoto et al. 2005, Spehr et al. 2006)
NÁZEV A STRUKTURA

VAZBA K MUP

DETEKCE
VNO/MOE

♀/♂

VÝSKYT

FUNKCE

2,5-dimethylpyrazin

ANO

VNO

♀

moč

zpoţdění puberty

2-sec-butyl-4,5-dihydrothiazol

ANO

VNO

♂

moč

synchronizace estru
urychlení puberty

2,3-dehydro-exo-brevicomin

ANO

VNO

♂

moč

synchronizace estru
urychlení puberty

ANO

VNO

♂

předkoţková ţláza

E-b-farnesen a
agresivita

E,E-a-farnesen
urychlení puberty
2-heptanon

ANO

VNO

♀ /♂

moč

prodlouţení estru

6-hydroxy-6-methyl-3-heptanon

ANO

VNO

♂

moč

urychlení puberty

methylthiomethanethiol (MTMT)
MHC peptidy (příklad)
ESP 1 – peptid exokrinní ţlázy

♂

MOE

SYFPEITHI

VNO/MOE

1 MTSLPVLLFLIILLLPSMITEGRVLTQTGKEATIFADQKT 40
41 NHEADLKNPDPQEVQRALARILCALGELDKLVKDQAN 77
78 AGQQEFKLPKDFTGRSKCRSLGRIK
102
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VNO

moč

atraktant

♀/♂

tělní tekutiny

individuální rozpoznávání

♂

slzná ţláza

funkce neznámá

Evoluce MUP a jejich funkce
Stejně jako všechny ostatní molekuly, vyuţívané pro přenos informací mezi ţivočichy, i
MUP získaly tyto své funkce aţ druhotně (Wyatt 2003). Původní role MUP souvisela
pravděpodobně s metabolismem glukózy (Hui et al. 2009, Zhou et al. 2009) nebo s funkcí, která
je vlastní i jiným lipokalinům (Grolli et al. 2006) a kterou je odstraňování škodlivých nebo
toxických látek z organismu (Petrák et al. 2007, Stopková et al. 2009, Tobe et al. 2009). Obě tyto
funkce jsou dodnes zachovány u MUP 1 a 2 (Petrák et al. 2007, Hui et al. 2009, Zhou et al.
2009). Uvolnění MUP pro jiné funkce umoţnila patrně rozsáhlá expanze této genové rodiny
(Conant & Wolfe 2008, McLennan 2008), která má za následek vznik 21 genů a stejného počtu
pseudogenů (Mudge et al. 2008, Logan et al. 2008, Stopková et al. 2009).
Vzhledem k tomu, ţe charakteristickou vlastností MUP i ostatních lipokalinů je vazba
ligandů (Flower 1996), lze předpokládat, ţe role přenašeče a stabilizátoru feromonů evolučně
předcházela vzniku přímé chemosignalizační funkce MUP. Podkladem pro vznik těchto funkcí
byla na začátku pravděpodobně schopnost vnímat nejen feromony ale i jejich přenašeče
prostřednictvím vomeronasálního orgánu (Endler & Basolo 1998, Chamero et al. 2007, Papes et
al. 2010). Pokud vnímání těchto látek bylo pro jedince výhodné, pokud tak například získali
informace, díky kterým byli schopni lépe se přizpůsobit dané situaci nebo reagovat tak, aby jim
to přinášelo prospěch, začala se zlepšovat i jejich schopnost tyto látky detekovat. Pokud zároveň
bylo výhodné pro signalizujícího jedince, aby příjemce získával prostřednictvím MUP více
informací, začala se vyvíjet i produkce MUP tak, aby dobře přenášely dané informace a aby byly
příjemcem co nejsnáze zachytitelné (Endler 1992).
Zajímavým aspektem genů pro MUP je jejich tendence k duplikaci. K expanzi těchto
genů došlo několikrát nezávisle na sobě (viz Tabulka 2) a to u myši domácí (M. musculus),
potkana (Rattus norvegicus) a v menší míře u koně (Equus caballus) a makiho trpasličího
(Microcebus murinus; Logan et al. 2008). Jak je tomu o dalších druhů nelze spolehlivě říct,
protoţe jejich genomy nejsou ještě dostatečně prozkoumány. Není vyloučeno, ţe druhotná
komunikační funkce MUP není omezena jen na myš domácí a příbuzné hlodavce, ale mohla
vzniknout i u dalších druhů, kde došlo k duplikaci genů pro MUP.
Vzhledem k tomu, ţe schopnost vázat nejrůznější ligandy je obecnou vlastností všech
lipokalinů a nejen MUP, je moţné, ţe u druhů kde k duplikaci nedošlo, mohou komunikační
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funkci zastávat jiní zástupci této rozsáhlé proteinové rodiny (Åkerstrom et al. 2000). Ve
vaginálním sekretu samic křečka (Mesocricetus auratus) například slouţí jako přenašeč
feromonů stimulujících kopulační chování samců protein, nazývaný aphrodisin (Briand et al.
2000). Tento protein patří do skupiny lipokalinů označované jako OBP (angl.odorant binding
protein). OBP jsou poměrně variabilní a vyskytují se u celé řady různých druhů včetně myši
domácí (Steinbrecht 1998). Jejich přesná role v komunikaci není zřejmá, ale je pravděpodobné,
ţe plní více různých funkcí. V nedávné době byly na úrovni mRNA identifikovány tři nové
isoformy OBP i u norníka rudého (Myodes glareolus). Jejich expresní profil zahrnuje, kromě
dalších, i tkáně kde jsou u myši exprimovány MUP, konkrétně játra a slinné ţlázy. Kromě toho
jsou exprimovány také v prepuciálních ţlázách, které jsou u mnoha druhů zdrojem chemických
signálů. Předpoklad, ţe OBP nahrazují v pachové komunikaci norníka MUP, podporuje i nález
odpovídajících proteinových isoforem v moči a slinách, tedy v sekretech ve kterých se u myši
domácí vyskytují MUP (Stopková et al. 2010).
Nedávno publikovaná práce Papese a kolegů (2010) odhalila schopnost myší detekovat nejen
MUP od konspecifických jedinců ale i MUP produkované dvěma druhy predátorů kočkou
domácí (Felis catus) a potkanem (Rattus norvegicus). Myši detekovaly tyto proteiny
vomeronasálním orgánem (jinými neurony, neţ těmi, které jsou aktivovány MUP
konspecifických jedinců) a projevovaly defenzivní chování doprovázené i zvýšením hladiny
stresového hormonu ACTH. MUP tedy nemusí fungovat jen v rámci jednoho druhu ale i jako tzv.
kairomony i na mezidruhové úrovni (Nordlund & Lewis).
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Tabulka 2: Druhy u nichţ byl prokázán výskyt MUPů na úrovni DNA nebo proteinu (MacInnes
et al. 1986, Marchese et al. 1998, Beynon et al. 2008, Logan et al. 2008, Papes et al. 2010)
V případech ve kterých byl zjištěn pouze proteinový produkt bez potvrzení na úrovni DNA není moţné
s jistotou tvrdit, ţe se jedná přímo o MUPy. Je moţné, ţe některé z těchto proteinů budou náleţet k jiným,
příbuzným skupinám lipokalinů jako jsou např. OBP, které mohou být rovněţ vyuţívány v pachové
komunikaci.

druh
Mus musculus
Mus macedonicus
Mus spretus
Mastomys coucha
Rattus norvegicus
Phodopus roborovskii
Myodes glareolus
Felis catus
Canis familiaris
Bos taurus
Equus caballus
Sus scrofa
Microcebus murinus
Otolemur garnettii
Macaca mulatta
Pongo pygmaeus
Pan troglodytes
Homo sapiens

geny/pseudogeny
21/21
?
?
?
9/13
?
?
1?*
1/0
1?*
3/0
1/0
2/1
1/0
1/0
1/0
1/0
0/1

protein
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
ano
-

výskyt
moč, sliny, slzy
moč
moč
moč
moč, sliny, slzy
moč
moč
sliny

sliny

* U těchto druhů není z důvodu neúplné sekvenace genomu znám konečný počet
genů/pseudogenů pro MUPy

Jak je patrné z Rámečku 2, funkce MUP a některých myších feromonů či chemických
signálů se překrývají. Přestoţe se plýtvání různými komunikačními prostředky na přenos stejné
informace můţe zdát zbytečně nákladné a tedy evolučně nevýhodné, existuje pro tento jev
jednoduché vysvětlení. Takové nadbytečné signály, jsou totiţ významným mechanismem, který
zvyšuje pravděpodobnost, ţe se informace spolehlivě a ve správném „znění“ dostane k příjemci.
Další výhodou je, ţe zkušenému příjemci můţe ke zjištění informace postačovat pouze jedna
z komponent, které ji přenáší (Wiley 1983, Rowe 1999). V případě MUP tak můţe být příjemce
například schopen zjistit řadu informací ze starší pachové značky, i přesto ţe těkavé feromony
vyprchaly a zůstaly jen stabilní MUP. Tyto proteiny tedy nezvyšují efektivitu pachové
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komunikace myší pouze prodlouţením trvanlivosti chemických signálů ale i zdůrazněním
přenášené zprávy.
MUP nejsou ovšem pouhým redundantním signálem zesilujícím informace nesené
feromony. Výsledky několika experimentů ukazují, ţe pokud je zamezen přímý kontakt
s pachovou značkou, čímţ je v podstatě v experimentálních podmínkách znemoţněn přístup
k netěkavým sloţkám jako jsou MUP, projevují myši jiné odpovědi neţ kdyţ jim je kontakt
dovolen (Nevison et al. 2003, Roberts et al. 2010). Z toho vyplývá, ţe MUP samy o sobě
poskytují specifické informace, které ovlivňují jednání příjemce signálu. V kombinaci
s feromony mohou být MUP navíc velmi uţitečné pro odhad stáří pachové značky, které můţe
být určeno ze změn vzájemných poměrů všech komponent značky způsobených jejich
nerovnoměrnou evaporací (Cavaggioni et al. 2006, 2008).

Studium pachové komunikace savců – významné objevy a metodické přístupy
Výzkum pachové komunikace savců se v minulosti potýkal s celou řadou obtíţí
vyplývajících nejen z chybějícího metodického zázemí ale i z komplexního charakteru tohoto
tématu. Tato komplexita je dána existencí velkého mnoţství procesů, které s pachovou
komunikací bezprostředně souvisí i sloţitostí savčího chování, které je do značné míry závislé
nejen na situaci a momentálním stavu jedince ale i na jeho předchozích zkušenostech (Doty
2003). Zásadním problémem byl v první řadě neúspěch při hledání konkrétních chemických
signálů a feromonů, který byl způsoben především obtíţností jejich izolace ze směsí látek, které
tvoří pachové značky savců (Novotny 1999b). Počáteční překáţky byly překonány nejen díky
rychlému rozvoji biochemických, molekulárních i neurologických metod, ale především díky
interdisciplinárnímu přístupu, který umoţnil propojení získaných poznatků jednotlivých oborů a
poskytl tak ucelenou představu o fungování savčí pachové komunikace, na jejímţ základě lze
stavět další výzkum v této oblasti.
Mezi významné objevy, které přispěly k vytvoření této představy patří nepochybně popis
čichových receptorů hlavního čichového epitelu (Buck & Axel 1991), za který obdrţeli jeho
autoři v roce 2004 Nobelovu cenu. Brzy následoval i objev receptorů dalšího důleţitého
chemoreceptivního orgánu savců - vomeronasálního orgánu (Dulac & Axel 1995). Mimořádným
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úspěchem bylo i odhalení jedinečného způsobu, jakým jsou v kaţdém z těchto orgánů čichové
vjemy zpracovávány (Malnic et al. 1999, Leinders–Zufall et. al. 2000). Přestoţe se zpočátku
předpokládalo, ţe hlavní čichový epitel (MOE) není, na rozdíl od VNO, pro vnímání feromonů
podstatný, dnes je zřejmé, ţe se oba systémy doplňují a jsou pro plně funkční pachovou
komunikaci nezbytné (Shepherd 2006). K tomuto závěru bylo moţné dospět i díky novým
technologickým postupům, které prostřednictvím změn v koncentraci Ca2+ iontů umoţňují ex
vivo sledovat na čichovém nebo vomeronasálním epitelu, které neurony jsou příslušnou
chemickou látkou aktivovány (např. Chamero et al. 2007, Papes et al. 2010). Mezi další velmi
uţitečné technologie patří i genové inţenýrství umoţňující vnést do organismu cizí, značený gen,
který je díky spojení s vhodnými regulačními elementy specificky exprimován jen v určitých
buňkách. Pak je moţné sledovat například cestu nervového vzruchu vyvolaného pachovým
podnětem od čichového receptoru aţ do centra nervové soustavy a identifikovat tak oblasti
mozku, které jsou zodpovědné za spuštění příslušné odpovědi. Díky genovému inţenýrství
můţeme také připravit experimentální subjekty u nichţ jsou specificky vyřazeny z činnosti buď
čichové nebo vomeronasální neurony. Poruchy v chování těchto jedinců pak pomohou zjistit,
které prvky chování jsou ovlivňovány vjemy z MOE nebo VNO (shrnuto v Keverne 2005,
Shepherd 2006).
Velmi důleţitým krokem byla také úspěšná identifikace několika feromonů (především u
Mus musculus) spolu s podrobným popisem behaviorálních a fyziologických odpovědí, které
vyvolávají. Přístup, který k tomuto problému zaujala skupina profesora Novotného (1999b)
spočíval v porovnání produkce chemických látek v moči plynovou chromatografií u jedinců
různého endokrinního stavu (normální jedinci, kastrovaní samci před a po aplikaci testosteronu,
samice po odebrání vaječníků a po následné aplikaci estrogenu). Zaměřením se na látky, jejichţ
produkce se mezi těmito kategoriemi pokusných zvířat lišila, vedlo k nalezení čtyř samčích a
jednoho samičího feromonu. Nezbytnou součástí celého procesu pak byly behaviorální testy,
které prokázaly behaviorální a fyziologické účinky těchto látek na příjemce (viz Tabulka 1).
Vzhledem k tomu, ţe součástí pachových sekretů savců jsou i netěkavé látky, které nelze
plynovou chromatografií izolovat, bylo nutné vyzkoušet nové techniky. V případě proteinů a
peptidů se vyuţívají hlavně různé separační metody na bázi chromatografie (především
kapalinová chromatografie, IEC) a elektroforézy (SDS-PAGE, IEF, 2D-PAGE), následované
některou z metod hmotnostní spektrometrie, která umoţňuje buď přibliţnou identifikaci proteinu
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na základě porovnání velikostí jeho peptidů s internetovými databázemi (MALDI, MS, ESI) nebo
jeho identifikaci de novo (Edmanovo odbourávání, tandemová MS). Při studiu polymorfních a
vzájemně si velmi podobných proteinových isoforem jako jsou například MUPy, je potřeba
vyuţívat různé kombinace těchto proteomických metod (Beynon et al. 1999).
Informace o struktuře a funkci proteinových komponent pachových sekretů mohou být
získány i díky moţnosti vytvořit rekombinantní proteiny. Pro analýzu vazebných vlastností MUP
prováděnou na proteinu vytvořeném rekombinantně v Pichia pastoris (Ferrari et al. 1997) bylo
díky nízké specifitě jejich vazby moţné vyuţít fluorescenční ligand N-phenyl-naphtylamine
(NPN; Ţídek et al. 1999, Marie et al. 2001). Kompetitivní substituce ligandů MUP a uměle
vneseného ligandu (Robertson et al. 1998) zase umoţnila popsat kinetiku uvolňování volných a
navázaných feromonů z pachové značky (Hurst et al. 1998).
Při kvantitativním studiu látek vylučovaných v moči jedince je třeba vzít v úvahu i vliv
nestejného zpětného vstřebávání primární moči v ledvinách u různých jedinců, které můţe značně
ovlivnit výslednou koncentraci všech látek přítomných ve finální moči. V tomto případě je
vhodné vztahovat mnoţství sledované látky k mnoţství například kreatininu, coţ je látka, která
by měla být z organismu vylučována rovnoměrnou rychlostí, a která není téměř vůbec zpětně
vstřebávána v ledvinách. Pouţití poměru kreatinin: sledovaná látka, tak dobře odfiltruje vliv
různého zředění moči na koncentraci sledované látky ( Ruggenenti et al. 1998, Wyss &
Kaddurah-Daouk 2000).
Jak ukázaly naše experimenty (viz příloha 3 - Janotová & Stopka, v recenzním řízení), do
výsledného statistického zpracování by ale měla být zahrnuta jak samotná koncentrace látky
v moči (neopravená kreatininem), tak i poměr kreatinin:sledovaná látka. Testování obou těchto
parametrů nám umoţnilo zjistit, ţe koncentraci MUP u submisivních a dominantních samců M.
m. musculus v moči ovlivňují dva různé mechanismy. Jedním je změna rychlosti exprese proteinu
a druhým je změna produkce moči. Niţší produkci i mnoţství vylučované moči submisivními
samci popsal uţ Desjardins et al. (1973). Tento fenomén je zřejmě strategií vyuţívanou
submsivními samci k omezení agresivního chování ze strany dominantních samců.
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Závěr
Tato dizertační práce je zaměřena na hlavní močové proteiny (MUP), přenašeče feromonů
vyskytující se u myši domácí (Mus musculus) ale i u jiných druhů savců.
V rámci práce byly studovány tyto proteiny u poddruhu M. m. musculus, inbredního kmene
C57BL/6 a u druhu krysa malá (Mastomys coucha).
Komplexní role, kterou MUP plní v pachové komunikaci myši domácí, spočívá nejen ve
zvýšení efektivity přenosu informací, ale ve vlastní chemosignalizační funkci a spolupodílení se
na tvorbě pachového podpisu jedince. Přestoţe jsou MUP hojně studovány, některým oblastem je
věnováno poměrně málo pozornosti. Omezené jsou například informace o těchto proteinech u
poddruhu M. m. musculus a u samic obecně. Také z kvantitativního hlediska byly MUP
studovány jen okrajově. Právě těmito oblastmi jsem se zabývala v rámci své dizertační práce.

Příspěvek autorky
Příloha 1
Janotová K., Stopka P. (2009): Mechanisms of chemical communication: the role of Major
Urinary Proteins. Folia Zoologica 58 (Suppl. 1): 41-55.
V této publikaci jsou shrnuty starší i nové poznatky o MUP a na jejich základě je diskutována
role MUP v chemické komunikaci myši domácí. Analýza těchto faktů vedla k několika závěrům.
Za prvé, je velice pravděpodobné, ţe jednotlivé isoformy MUP mají odlišné funkce. Tato
hypotéza je podpořena i recentní prací, která charakterizovala vliv pohlavně specifické isoformy
MUP na samice. Za druhé jsme zdůraznili potřebu identifikovat vnější i vnitřní faktory, které
ovlivňují expresi MUP u jedinců v přirozených podmínkách a popsat jak tato regulace ovlivňuje
funkci MUP. Za třetí, porovnali jsme známá fakta o MUP a jim podobných proteinech u různých
druhů hlodavců. Předpokládáme, ţe role MUP v chemické komunikaci se můţe lišit nejen mezi
druhy ale i mezi M. m. musuclus a M. m. domesticus.
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Příloha 2
Stopka P., Janotová K., Heyrovský D. (2007): The advertisement role of major urinary proteins
in mice. Physiology & Behavior 91: 667-670.
Tato studie byla zaměřena primárně na analýzu exprese MUP v průběhu estrálního cyklu samic
(inbrední kmen C57BL/6). Zjistili jsme, ţe mnoţství MUP v moči kolísá a dosahuje svého
maxima právě před začátkem estru. MUP tak mohou slouţit samicím k prezentaci nástupu jejich
receptivní periody samcům. Dalším výsledkem této práce bylo zjištění, ţe sociální kontakt
s konspecifickými jedinci ovlivňuje hladinu exprese (poměr kreatinin: MUP) i koncentraci MUP
a ţe sociální prostředí je tak významným faktorem, který moduluje nejen produkci feromonů ale i
produkci MUP.

Příloha 3
Janotová K., Stopka P.: The expression of MUPs is socially regulated in wild Mus musculus
musculus. SUBMITTED TO Journal of Chemical Ecology.
Touto publikací jsme navázali na předchozí práci. Testovali jsme vliv sociálního prostředí
v podobě přítomnosti či absence jedinců stejného nebo opačného pohlaví na expresi a koncentraci
MUP u myší patřících k poddruhu M. m. musuclus. Ukázali jsme, ţe i u divokých myší je
produkce MUP ovlivněna sociálním prostředím a to podle konkrétního kontextu, tj. samci
reagovali odlišně na přítomnost jiného samce a na přítomnost samice. Z pozorovaných změn
jsme usoudili, ţe sociální modulace produkce MUP umoţňuje spolu s dalšími mechanismy
(modulace produkce feromonů, změny v prostorové distribuci značek u submisivních samců)
adaptaci na konkrétní sociální situaci a vede tak k optimalizaci nákladů za chemickou
komunikaci. Naše data dále ukazují, ţe pro správnou interpretaci výsledků je třeba vzít v úvahu
jak skutečnou koncentraci MUP v moči (neopravenou kreatininem) tak poměr kreatinin:MUP
reprezentující hladinu exprese na posttranslační úrovni. Zjistili jsme také, ţe hladina exprese i
koncentrace MUP mezi různými jedinci se u M. m. musuclus velmi výrazně liší.

Příloha 4
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Daniszová K., Janotová K., Jedelský P., Stopka P. (2009): Urinary lipocalins in Mastomys
coucha. Folia Zoologica 58 (Suppl. 1): 56-64.
Cílem této práce bylo separovat a identifikovat močové proteiny vyskytující se u afrického druhu
hlodavce Mastomys coucha. Analýza hmotnostním spektrometrem potvrdila, ţe močový protein
krysy malé patří do rodiny lipokalinů. Porovnání části sekvence získané de novo sekvenováním
s databázemi ukázalo nejvyšší podobnost s myším MUP 1 a α2u-globulinem potkana. Dále jsme
stanovili míru pohlavního dimorfismu v produkci tohoto proteinu. Samci produkují přibliţně
třikrát více močového proteinu neţ samice.

28

Literatura
Åkerstrom B., Flower D.R., Salier J. 2000: Lipocalins: Unity in diversity. Biochim. Biophys. Acta
1482:1-8.
Alberts A.C. 1992: Constraints on the design of chemical communication systems in terrestrial
vertebrates. Am. Nat. 139:S62-S89.
Andreolini F., Jemiolo B., Novotny M. 1987: Dynamics of excretion of urinary chemosignals in
the house mouse (Mus musculus) during the natural estrous cycle. Experientia 43:998-1002.
Armstrong S.D., Robertson D.H.L., Cheetham S.A., Hurst J.L., Beynon R.J. 2005: Structural and
functional differences in isoforms of mouse major urinary proteins: a male-specific protein that
preferentially binds a male pheromone. Biochem. J. 391: 343–350.
Asa CH.S. 1993: Relative contributions of urine and anal-sac secretions in scent marks of large
felids. Amer. Zool. 33:167-172.
Bacchini A., Gaetani E. & Cavaggioni A. 1992: Pheromone binding proteins of the mouse, Mus
musculus. Experientia 48: 419-421.
Barnard C.J., Fitzsimons J. 1988: Kin recognition and mate choice in mice: the effects of kinship,
familiarity and social interference on intersexual interaction. Anim. Behav. 36:1078-1090.
Beauchamp G.K., Yamazaki K. 2003: Chemical signalling in mice. Biochem. Soc. Trans. 31:147151.
Beauchamp G.K., Doty R.L., Moulton D.G., Mugford R.A. 1976: The pheromone concept in
mammalian communication: A criticque. In: Doty R.L. (eds.) Mammalian olfaction, reproductive
processes and behavior, Academic Press, New York.
Beynon R. J., Hurst J. L. 2004: Scent wars: the chemobiology of competitive signalling in mice.
BioEssays 26:1288-1298.
Beynon R. J., Hurst J. L. 2004: Urinary proteins and the modulation of chemical scents in mice
and rats. Peptides 25:1553-1563
Beynon R. J., Hurst J. L., Turton M. J., Robertson D. H. L., Armstrong S. D., Cheetham S. A.,
Simpson D., MacNicoll A. & Humphries R. E. 2008: Urinary lipocalins in Rodenta: Is there a
generic model? In Hurst J.L., Beynon R.J., Roberts S.C., Wyatt T.D. (eds.) Chemical Signal in
Vertebrates 11, Springer, New York: 37-49.
Beynon R.J., Robertson D.H.L., Hubbard S.J. Gaskell S.J., Hurst J.L. 1999: The role of protein
binding in chemical communication: Major urinary proteins in house mouse. In Johnston R.E.,
Muller-Schwarze D., Sorensen P. (eds.) Advances in chemical communication in vertebrates.
Plenum Press, New York: 137–147.
29

Bímová B., Albrecht T., Macholán M., Piálek, J. 2009: Signalling components of mate
recognition system in the house mouse. Behavioural Processes 80:20-27.
Bishop J.O., Clark A.J., Clissold P.M., Hainey S., Francke U. 1982: Two main groups of mouse
major urinary protein genes, both largely located on chromosome 4. EMBO J. 1: 615–620.
Bocskei Z., Groom C. R., Flower D. R., Wright C. E., Phillips S. E. V., Cavaggioni A., Findlay J.
B. C., North, A. C. T. 1992: Pheromone binding to two rodent urinary proteins revealed by X-ray
crystalography. Nature 360:186-188.
Boursot P., Auffray J.-C., Britton-Davidian J., Bonhomme F. 1993: The evolution of house mice.
Annu. Rev. Ecol. Syst. 24: 119–152.
Brennan P.A., Peele P. 2003: Towards an understanding of the pregnancy-blocking urinary
chemosignals in mice. Biochem. Soc. Trans. 31:152-155.
Briand L., Huet J.-C., Perez V., Lenoir G., Nespoulos C., Boucher Y., Trotier D.,Pernollet J.-C.
2000: Odorant and pheromone binding by aphrodisin, a hamster aphrodisiac protein. FEBS
Letters 476:179-185.
Brown R.E. 1995: What is the role of the immune system in determining individually distinct
body odours? Int. J. Immunopharmacol. 17:655-661.
Brown J.L., Eklund A. 1994: Kin recognition and the major histocompatibility complex: an
integrative review. Am. Nat. 143:435-461.
Bruce H.M. 1959: An exteroreceptive block to pregnancy in the mouse. Nature 184: 105.
Buck L., Axel R. 1991: A novell multigene family may encode odorant receptors: A molecular
basis for odor recognition. Cell 65: 175-187.
Cavaggioni A., Mucignat-Caretta C., Redaelli M. 2008: Mice recognize recent urine scent marks
by the molecular composition. Chem. Senses 33:655-663.
Cavaggioni A., Mucignat-Caretta C., Redaelli M., Zagotto G. 2006: The scent of urine spots of
male mice, Mus musculus: changes in chemical composition over time. Rapid Comm. Mass Spec.
20:3741-3746.
Clissold P.M., Hainey S., Bishop J.O. 1984: Messenger RNAs coding for major urinary proteins
are differentially induced by testosterone. Biochem. Genet. 22: 379–387.
Conant G.C., Wolfe K.H. 2008: Turning a hobby into a job: How duplicated genes find new
functions. Nat. Rev. Genet. 9:938-950.
Daniszová K., Janotová K., Jedelský P. L. Stopka P. 2008: Urinary lipocalins in Mastomys
coucha. Folia Zool. 58: 56-64.
30

Desjardins C., Maruniak J.A., and Bronson F.H. 1973: Social rank in house mice: Differentiation
revealed by ultraviolet visualization of urinary marking patterns. Science 182:939-941.
Dulac C., Axel R. 1995: A novel family of genes encoding putative pheromone receptors in
mammals. Cell 83:195-206.
Duncan R., Matthai R., Huppi K., Roderick T., Potter M. 1988: Genes that modify expression of
major urinary proteins in mice. Moll. Cell. Biol. 8:2705-2712.
Doty R.L. 2003. Mammalian pheromones: fact or fantasy? In Handbook of Olfaction and
Gustation. Doty R.L. eds. Marcel Dekker Inc., New York, pp. 345-384.
Drickamer L.C. 1989: Patterns of deposition of urine containing chemosignals that affect puberty
and reproduction by wild stock male and female house mice. J. Chem. Ecol. 15:1407-1421.
Endler J.A. 1992: Signals, signal conditions, and the direction of evolution. Am. Nat. 139:S125S153.
Endler J.A. 1993: Some general comments on the evolution and design of animal communication
systems. Phil. Trans. R. Soc. Lond. B 340:215-225.
Endler J.A., Basolo A.L. 1998: Sensory ecology, receiver biases and sexual selection. TREE
13:415-420.
Eggert F., Höller C., Luszyk D. Müller-Ruchholtz W., Ferstl R. 1996: MHC-associated and
MHC-independent urinary chemosignals in mice. Physiol. Behav. 59:57-62.
Ferrari E., Lodi T., Sorbi R.T., Tirindelli R., Cavaggioni A., Spisni A. 1997: Expression of a
lipocalin in Pichia pastoris: secretion, purification and binding of a recombinant mouse major
urinary protein. FEBS Letters 401:73-77.
Finlayson J.S., Asofsky R., Potter M. & Runner C.C. 1965: Major urinary protein complex of
normal mice: Origin. Science 149: 981-982.
Finlayson J.S., Potter M., Runner C.C. 1963: Electrophoretic variation and sex dimorphism of the
major urinary protein complex in inbred mice: a new genetic marker. J. Natl. Cancer. Inst. 31:91107.
Flower D. 1996: The lipocalin protein family: structure and function. Biochem. J. 318: 1–14.
Ganem G., Ginane C., Ostrowski M.-F., Orth A. 2005: Assessment of mate preference in the
house mouse with reference to investigations on assortative mating. Biol. J. Lin. Soc. 84:461-471.
Grolli S., Merli E., Conti V., Scaltriti E. & Ramoni R. 2006: Odorant binding protein has the
biochemical properties of a scavenger for 4-hydroxy-2-nonenal in mammalian nasal mucosa.
FEBS Journal 273: 5131-5142.
31

Grønneberg T. Ø., Lee T. 1984: Lipids of the anal gland secretion of beaver (Castor canadensis).
Chemica scripta 24:100-103. (ex. Müller-Schwarze D. 2006: Chemical Ecology of vertebrates.
Cambridge University Press, Cambridge.)
Harvey S., Jemiolo B., Novotny M. 1989: Pattern of volatile compounds in dominant and
subordinate male mouse urine. J. Chem. Ecol. 15:2061-2072.
Hayashi S., Kimura T.1974: Sex-attractant emitted by female mice. Physiol. Behav. 13:563-567.
Heth G., Nevo E., Todrank J. 1996: Seasonal changes in urinary odors and in responses to them
by blind subterranean mole rats. Physiol. Behav. 60:963-968.
Heth G., Todrank J., Busquet N., Baudoin C. 2001: Odour-genes covariance and differential
investigation of individual odours in the Mus species complex. Biol. J. Linn. Soc. 73:213-220.
Hui X., Zhu W., Wang Y., Lam K.S.L., Zhang J., Wu D., Kraegen E.W., Li Y., Xu A. 2009:
Major urinary protein-1 increases energy expenditure and improves glucose intolerance through
enhancing mitochondrial function in skeletal muscle of diabetic mice. J. Biol. Chem. 284:1405014057.
Hurst J.L. 1990: Urine marking in populations of wild house mice Mus domesticus Rutty. III.
Communication between sexes. Anim. Behav. 40:233-243.
Hurst J.L. 1993a: The priming effect of urine substrate marks on interactions between male house
mice, Mus musculus domesticus Schwarz & Schwarz. Anim. Behav. 45:55-81.
Hurst J. L., Fang J., Barnard C.J. 1993b: The role of substrate odours in maintaining social
tolerance between male house mice, Mus musculus domesticus. Anim. Behav. 45:997-1006.
Hurst J. L., Fang J., Barnard C.J. 1994: The role of substrate odours in maintaining social
tolerance between male house mice, Mus musculus domesticus: relatedness, incidental kinship
effects and the establishment of social status. Anim. Behav. 48:157-167.
Hurst J. L., Payne C. E., Nevison C. M., Marie A. D., Humphries R. E., Robertson D. H. L.,
Cavaggioni A. & Beynon R. J. 2001: Individual recognition in mice mediated by major urinary
proteins. Nature 414: 631-634.
Hurst, J. L., Robertson D. H. L., Tolladay U. & Beynon R. J. 1998: Proteins in urine scent marks
of male house mice extend the longevity of olfactory signals. Anim. Behav. 55: 1289–1297.
Hurst J.L., Thom M.D., Nevison Ch. M., Humphries R.E., Beynon R.J. 2005: MHC odours are
not required or sufficient for recognition of individual scent owners. Proc. R. Soc. B 272:715724.

32

Chamero P., Marton T. F., Logan D. W., Flanagan K., Cruz1 J. R., Saghatelian A., Cravatt B. F.
& Stowers L. 2007: Identification of protein pheromones that promote aggressive behaviour.
Nature 450: 899-903.
Cheetham S. A., Thom M. D., Jury F., Ollier W. E. R., Beynon R. J. & Hurst J. L. 2007: The
genetic basis of individual-recognition signals in the mouse. Curr. Biol. 17: 1771-1777.
Christophe N., Baudoin C. 1998: Olfactory preferences in two strains of wild mice, Mus
musculus musculus and Mus musculus domesticus, and their hybrids. Anim. Behav. 56: 365–369.
Janotová K., Stopka P. 2009: Mechanisms of chemical communication: the role of Major urinary
proteins. Folia Zool. 58:41-55.
Jemiolo B., Novotny M.V. 1994: Inhibition of sexual maturation in juvenile female and male
mice by a chemosignal of female origin. Physiol. Behav. 55:519-522.
Johnson D., Al-Shawi R., Bishop J.O. 1995: Sexual dimorphism and growth hormone induction
of murine pheromone-binding proteins. J. Mol. Endocrinol. 14: 21–34.
Johnston R.E. 2003: Chemical communication in rodents: from pheromones to individual
recognition. J. Mammal. 84:1141-1162.
Johnston R.E. 2005: Communication by mosaic signals: Individual recognition and underlying
neural mechanisms. In Mason R.T., LeMaster M.P., Müller-Schwarze D.(eds.) Chemical Signal
in Vertebrates 10, Springer, New York: 269-282.
Karlson P., Lüscher M. 1959: Pheromones: a new term for a class of biologically active
substances. Nature 183:55-56.
Kavaliers M., Colwell D.D., Braun W.J., Choleris E. 2003: Brief exposure to the odour of a
parasitized male alters the subsequent mate odour responses of female mice. An im. Behav.
65:59-68.
Kavaliers M., Colwell D.D. 1995: Discrimination by female mice between the odours of
parasitized and non-parasitized males. Proc. R. Soc. Lond. B 261:31-35.
Keverne E.B. 2005: Odor here, odor there: chemosensation and reproductive function. Nat.
Neurosci. 8:1637-1638.
Kimoto H., Haga S., Sato K., Touhara K. 2005: Sex-specific peptides from exocrine glands
stimulate mouse vomeronasal sensory neurons. Nature 437: 898-901.
Knopf J.L., Gallagher J.F., Held W.A. 1983: Differential, multihormonal regulation of the mouse
major urinary protein gene family in the liver. Mol. Cell. Biol. 3: 2232–2240.

33

Kuhn N.J., Woodworth-Gutai M., Gross K.W., Held W.A. 1984: Subfamilies of the mouse major
urinary protein (MUP) multi-gene family: sequence analysis of cDNA clones and differential
regulation in the liver. Nucl. Acids Res. 12: 6073–6090.
Josef Lazar J., Rasmussen L.E.L, Greenwood D.R., Bang I.-S., Prestwich G. D. 2004: Elephant
albumin: a multipurpose pheromone shuttle. Chem. Biol. 11:1093-1100.
Larralde C., Morales J., Terrazas I., Govezensky T., Romano M.C. 1995: Sex hormone changes
induced by the parasite lead to feminization of male host in murine Taenia crassiceps
cystycercosis. J. Steroid. Biochem. 52:575-580.
Lee S., van der Boot L.M. 1955: Spontaneous pseudopregnancy in mice. Acta Physiol.
Pharmacol. Neerl. 4:442-444.
Leinders-Zufall T., Brennan P., Widmayer P., Chandramani P.S., Maul-Pavicic A., Jäger M., Li
X.-H., Breer H., Zufall F., Boehm T. 2004: MHC class I peptides in the chemosensory signals in
the vomeronasal organ. Science 306:1033-1037.
Leinders-Zufall T., Lane A. P., Puche A.C., Ma W., Novotny M.V., Shipley M.T., Zuffal F.
2000: Ultrasensitive pheromone detection by mammalian vomeronasal neurons. Nature 405: 792796.
Lin D.Y., Zhang S.Z., Block E., Katz L.C. 2005: Encoding social signals in the mouse main
olfactory bulb. Nature 434:470-477.
Logan D. W., Marton T. F. & Stowers L. 2008: Species specificity in major urinary proteins by
parallel evolution. PloS ONE 3: e3280. doi:10.1371/journal.pone.0003280.
Lücke C., Franzoni L., Abbate F., Löhr F., Ferrari E., Sorbi R.T., Rüterjans H., Spisni A. 1999:
Solution structure of a recombinant mouse major urinary protein. Eur. J. Biochem. 266:12101218.
Ma W., Miao Z., Novotny M.V. 1998: Role of the adrenal gland and adrenal-mediated
chemosignals in suppression of estrus in the house mouse: The Lee-Boot effect revisited. Biol.
Reprod. 59:1317-1320.
MacInnes J.I., Nozik E.S., Kurtz D.T. 1986: Tissue-specific expression of the rat α2u-globulin
gene family. Mol. Cel. Biol. 6:3563-3567.
Macrides F., Bartke A., and Dalterio S. 1975: Strange females increase plasma testosterone levels
in male mice. Science 189:1104-1105.
Mak G.K., Enwere E.K., Gregg C., Pakarainen T., Poutanen M., Huhtaniemi I., Weiss S. 2007:
Male pheromone-stimulated neurogenesis in the adult female brain: possible role in mating.
Nature Neurosci. 10:1003 – 1011.

34

Malnic B., Hirono J., Sato T., Buck L.B. 1999: Combinatorial receptor codes for odors. Cell
96:713-723.
Marchese S., Pes D., Scaloni A. Carbone V., Pelosi P. 1998: Lipocalins of boar salivary glands
binding odours and pheromones. Eur. J. Biochem. 252: 563-568.
Marchlewska-Koj A., Drozdowska J. 1984: Testosterone control of the pregnancy block
pheromone in mice. Folia Biol. 32:301-306.
Marchlewska-Koj A., Jemiolo B. 1978: Evidence for the involvement of dopaminergic neurons in
the pregnancy block effect. Neuroendocrinol. 26:186-192.
Marie A. D., Veggerby C., Robertson D. H. L., Gaskell S. J., Hubbard S. J., Martinsen L., Hurst
J. L., & Beynon R. J. 2001: Effect of polymorphisms on ligand binding by mouse major urinary
proteins. Protein Science 10: 411-417.
Maynard Smith J., Harper D.G.C. 1995: Animal signals: Models and Terminology. J. Theor.
Biol. 177:305-311.
Melrose D.R., Reed H.C.B., Patterson R.L.S. 1971: Androgen steroids associated
with boar odour as an aid to the detection of oestrus in pig artificial insemination. British
Veterinary journal 127:497-502. (ex. Müller-Schwarze D. 2006: Chemical Ecology of
vertebrates. Cambridge University Press, Cambridge.)
McLennan D.A. 2008: The concept of co-option: Why evolution often looks miraculous. Evo.
Edu. Outreach 1:247-258.
Morè L. 2006: Mouse major urinary proteins trigger ovulation via the vomeronasal organ. Chem.
Senses 31:393-401.
Mudge J.M., Armstrong S.D., McLaren K., Beynon R.J., Hurst J.L., Nicholson C., Robertson
D.H., Wilming L.G., Harrow J.L. 2008: Dynamic instability of the major urinary protein gene
family revealed by genomic and phenotypic comparisons between C57 and 129 strain mice.
Genome Biol. 9: R91.
Müller-Schwarze D. 2006: Chemical Ecology of vertebrates. Cambridge University Press,
Cambridge.
Munclinger P., Frynta D. 1997: Relations between distant populations of Mus musculus sensu
lato: is there any odour-based discrimination? Folia Zool. 46: 193–199.
Nevison C.M., Armstrong S., Beynon R.J., Humphries R.E., Hurst J.L. 2003: The ownership
signature in mouse scent marks is involatile. Proc. R. Soc. Lond. B. 270: 1957–1963.
Nordlund D.A., Lewis W.J. 1976: Terminology of chemical releasing stimuli in intraspecific and
interspecific interactions. J. Chem. Ecol. 2:211-220.

35

Novotny M.V. 2003: Pheromones, binding proteins and receptor responses in rodents. Biochem.
Society Trans. 31:117-122.
Novotny M.V., Harvey S., Jemiolo B. 1990: Chemistry of male dominance. Experientia 46:109113.
Novotny M.V., Jemiolo B., Harvey S., Wiesler D., Marchlewska-Koj A. 1986: Adrenal-mediated
endogeneous metabolites inhibit puberty in female mice. Science 231:722-725.
Novotny M.V., Ma W., Wiesler D., Zidek L. 1999a: Positive identification of the pubertyaccelerating pheromone of the house mouse: the volatile ligands associating with the major
urinary protein. Proc. R. Soc. Lond. B. 266: 2017–2022.
Novotny M.V., Ma W, Zidek L., Daev E. 1999b: Recent biochemical insights into puberty
acceleration, estrus induction, and puberty delay in the house mouse. In Johnston R.E., MullerSchwarze D., Sorensen P. (eds.) Advances in chemical communication in vertebrates. Plenum
Press, New York: 99–116.
Osada K., Yamazaki K., Curran M., Bard J., Smith B.P.C., Beauchamp G.K. 2003: The scent of
age. Proc. R. Soc. Lond. B 270:929-933.
Oyegbile T.O., Marler C.A. 2005: Winning fights elevates testosterone levels in California mice
and enhances future ability to win fights. Horm. Behav. 48:259-267.
Payne C.E., Malone N., Humphries R.E., Bradbrook C., Veggerby C., Beynon R.J., Hurst J.L.
2001: Heterogeneity of major urinary proteins in house mice: Population and sex differences. In
Marchlewska-Koj A., Lepri J.J., Muller-Schwarze D. (eds.) Chemical signals in vertebrates 9.
Kluwer Academic – Plenum Publishers, New York:. 233–240.
Papes F., Logan D.W., Stowers L. 2010: The vomeronasal organ mediates interspecies defensive
behaviors through detection of protein pheromone homologs. Cell 141:692-703.
Penn D.J., Potts W.K. 1998a: Chemical signals and parasite-mediated sexual selection. TREE
13:391-396.
Penn D.J., Potts W.K. 1998b: How do major histocompatibility complex genes influence odor
and mating preferences? Adv. Immunol. 69:411-436.
Petrak J., Myslivcova D., Halada P., Cmejla R., Cmejlova J., Vyoral D. & Vulpe Ch. D. 2007:
Iron-independent specific protein expression pattern in the liver of HFE-deficient mice. Int. J.
Biochem. Cell Biol. 39: 1006-1015.
Poddar-Sarkar M. 1996: The fixative lipid of tiger pheromone. J. Lipid Mediators Cell Signalling
15:89-101.

36

Regnier F.E., Goodwin, M. 1977: On the chemical and environmental modulation of pheromone
release from vertebrate scent marks. In Müller-Schwarze D., Mozell M.M. (eds.) Chemical
Signals in Vertebrates 1. Plenum Press, New York: 115–133.
Rich, T. J., Hurst J. L. 1999: The competing countermarks hypothesis: reliable assessment of
competitive ability by potential mates. Anim. Behav. 58: 1027-1037.
Roberts S.A., Simpson D.M., Armstrong S.D., Davidson A.J., Robertson D.H., McLean L.,
Beynon R.J., Hurst J.L. 2010: Darcin: a male pheromone that stimulates female memory and
sexual attraction to an individual male’s odour. BMC Biol. 8:75 doi:10. 1186/1741-7007-8-75.
Robertson D.H.L., Hurst J.L., Bolgar M.S., Gaskell S.J., Beynon R.J. 1997: Molecular
heterogeneity of urinary proteins in wild house mouse populations. Rapid Commun. Mass
Spectrom. 11: 786–790.

Robertson, D., J. Hurst, Hubbard S., Gaskell S.J., Beynon R. 1998: Ligands of urinary lipocalins
from the mouse: uptake of enviromentally derived chemicals. J. Chem. Ecol. 24: 1127-1140.
Roemer I., Reik W., Dean W., Klose J. 1997: Epigenetic inheritance in the mouse. Curr. Biol. 7:
277–280.
Rochefort C., Gheusi G., Vincent J.D., Liedo P.M. 2002: Enriched odor exposure increases the
number of newborn neurons in the adult olfactory bulb and improves odor memory. J. Neurosci.
22:2679-2689.
Roy A.K., Neuhaus O.W. 1966: Proof of the hepatic synthesis of a sex-dependent protein in the
rat. Biochim. Biophys. Acta 127:82-87.
Rowe C. 1999: Receiver psychology and the evolution of multicomponent signals. Anim. Behav.
58:921-931.
Ruggenenti P., Gaspari F., Perna A., Remuzzi G. 1998: Cross sectional longitudinal study of spot
morning urine protein:creatinine ratio, 24 hour urine protein excretion rate, glomerular filtration
rate, and end stage renal failure in chronic renal disease in patients without diabetes. BMJ
316:504-509.
Rümke P. & Thung P. 1964: Immunological studies on the sex-dependent prealbumin in mouse
urine and on its occurrence in the serum. Acta endocrinologica 47: 156-164.
Sanford J.P., Clark H.J., Chapman V.M., Rossant J. 1987: Differences in DNA methylation
during oogenesis and spermatogenesis and their persistence during early embryogenesis in the
mouse. Genes Dev. 1: 1039–1046.
Shahan K., Denaro M., Gilmartin M., Shi Y., Derman E. 1987: Expression of six mouse major
urinary protein genes in the mammary, parotid, sublingual, submaxillary, and lachrymal glands
and in the liver. Mol. Cell. Biol. 7: 1947–1954.
37

Shaw P.H., Held W.A, Hastie N.D. 1983: The gene family for major urinary proteins: expression
in several secretory tissues of the mouse. Cell 32: 755–761.
Sherborne A., Thom M. D., Paterson S., Jury F., Ollier W. E. R., Stockley P., Beynon R. J. &
Hurst J. L. 2007: The genetic basis of inbreeding avoidance in house mice. Curr. Biol. 17: 619623.
Shepherd G.M. 2006: Smells, brains and hormones. Nature 149-151.
Singh P.B. 2001: Chemosensation and genetic individuality. Reproduction 121:529-539.
Smadja C., Ganem G. 2002: Subspecies recognition in the house mouse: a study of two
populations from the border of a hybrid zone. Behav. Ecol. 13: 312–320.
Singh P.B., Herbert J., Roser B., Arnott L., Tucker D.K., Brown R.E. 1990: Rearing rats in a
germfree environment eliminates their odors of individuality. J. Chem. Ecol. 16:1667-1682.
Spehr M., Kelliher K.R., Li X.H., Boehm T., Leinders-Zufall T., Zufall F. 2006: Essential role of
the main olfactory system in social recognition of major histocompatibility complex peptide
ligands. J. Neurosci. 26:1961-1970.
Steinbrecht R.A. 1998: Odorant-binding proteins: Expression and function. Annals of the New
York Academy of Sciences 855:323-332.
Stoka A.M. 1999: Phylogeny and evolution of chemical communication: an endocrine approach.
J. Mol. Endocrinol. 22:207-225.
Stopka P., Janotova K. & Heyrovsky D. 2007: The advertisement role of major urinary proteins
in mice. Physiol. Behav. 91: 667-670.
Stopková R., Hladovcová D., Kokavec J. & Stopka P. 2009: Multiple roles of secretory lipocalins
(MUP, OBP) in the mouse. Folia Zool. 58:29-40.
Stopková R., Stopka P., Janotová K. & Jedelský P. L. 2007: Species-specific expression of major
urinary proteins in the house mice (Mus musculus musculus and Mus musculus domesticus) J.
Chem. Ecol. 33: 861-869.
Stopková R., Zdráhal Z., Ryba Š., Šedo O., Šandera M., Stopka P. 2010: Novel OBP genes
similar to hamster Aphrodisin in the bank vole, Myodes glareolus. BMC Genomics 11:45.
Tobe R., Mihara H., Kurihara T., Esaki N. 2009: Identification of proteins interacting with
selenocysteine lyase. Biosci. Biotechnol. Biochem. 73:1230-1232.
Thom M.D., Hurst J.L. 2004: Individual recognition by scent. Ann. Zool. Fennici 41:765-787.
Thom M. D., Stockley P., Jury F., Ollier W. E. R., Beynon R. J. & Hurst J. L. 2008: The direct
assessment of genetic heterozygosity through scent in the mouse. Curr. Biol. 18: 619-623.
38

Thung P.J. 1956: Proteinuria in mice and its relevance to comparative gerontology. Experientia
(Suppl. 4): 195–199.
Utsumi, M., Ohno, K., Kawasaki Y., Tamura M., Kubo T., Tohyama M. 1999: Expression of
major urinary protein genes in the nasal glands associated with general olfaction. Inc. J.
Neurobiol. 39:227-236.
Vandenbergh J. G. 1969: Male odor accelerates female sexual maturation in mice.Endocrinology
84: 658-660.
Vandenbergh J.G., Drickamer L.C., Colby D.R. 1972: Social and dietary factors in the sexual
maturation of female mice. J. Reprod. Fertil. 28:397-405.
Wiley R.H. 1983: The evolution of communication: informationand manipulation. In Animal
Behaviour: Communication (vol. 2). Halliday T.R., Slater P.J.B. (eds.) Blackwell Scientific
Publications, Oxford:156-189.
Wilson E.O., Bossert W.H. 1963: Chemical communication among animals. Recent Progress in
Hormone Research 19: 673-710.
Whitten W. K. 1956: Modification of the oestrous cycle of the mouse by external stimuli
associated with the male. J. Endocrinol. 13: 399-404.
Wicks L.F. 1941: Sex and proteinuria of mice. Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 48: 395-400.
Wyatt T.D. 2003: Pheromones and animal behaviour: communication by smell and taste.
Cambridge University Press, Cambridge.
Wyatt T.D. 2005: Pheromones:convergence and contrasts in insects and vertebrates. In Mason
R.T., LeMaster M.P., Müller-Schwarze D.(eds.) Chemical Signal in Vertebrates 10, Springer,
New York: 7-19.
Wyss M., Kaddurah-Daouk R. 2000: Creatine and creatinine metabolism. Physiol. Rev. 80:11071213.
Yamazaki K., Beauchamp G.K, Shen F.-W., Bard J., Boyse E.A. 1994: Discrimination of
odortypes determined by the major histocompatibility complex among outbred mice. Proc. Natl.
Acad. Sci. USA 91:3735-3738.
Yamazaki K., Beauchamp G.K., Curran M., Bard J., Boyse E.A. 2000: Parent-progeny
recognition as a function of MHC odortype identity. PNAS 97:10500-10502.
Yamazaki K., Boyse E.A., Bard J., Curran M., Kim D., Ross S.R., Beauchamp G.K. 2002:
Presence of mouse mammary tumor virus specifically alters the body odor of mice. Proc. Natl.
Acad. Sci. USA 99:5612-5615.

39

Zala S.M., Potts W.K., Penn D.J. 2004: Scent-marking displays provide honest signals of health
and infection. Behav. Ecol. 15:338-344.
Ziegler A., Kentenich H., Uchanska-Ziegler B. 2005: Female choice and the MHC. TRENDS in
Imunol. 26:496-502.
Zielinski W.J., Vandenbergh J.G. 1993: Testosterone and competitive ability in male house mice,
Mus musculus: laboratory and field studies. Anim. Behav. 45:873-891.
Zhou Y., Jiang L., Rui L. 2009: Identification of MUP 1 as regulator for glucose and lipid
metabolism in mice. J. Biol. Chem. 284:11152-11159.
Ţídek L., Stone M. J., Lato S.M., Pagel M. D., Miao Z., Ellington A. D., Novotny M. V. 1999:
NMR Mapping of the Recombinant Mouse Major Urinary Protein I Binding site Occupied by the
Pheromone 2-sec-Butyl-4,5-dihydrothiazole. Biochemistry 38:9850-9861.

40

