Abstrakt
Oocyty, které dorostou do své plné velikosti, procházejí dalším vývojem jako transkripčně inaktivní.
Dokončení meiózy a raná embryogeneze závisí na maternálních mRNA syntetizovaných a uložených
během období růstu, tedy genová exprese je v oocytech během této doby řízena téměř výhradně na
úrovni stabilizace a translace mRNA. Z tohoto důvodu jakýkoliv metabolismus mRNA může mít v této
fázi vývoje rozhodující roli.
Umístění RNA v rámci buňky a její následná lokalizovaná translace jsou mechanismy zodpovědné za
časově a místně ohraničenou genovou expresi. Zaměřili jsme se na vizualizaci mRNA a jejich in situ
translaci během vývoje savčích oocytů a raných embryí. Charakterizovali jsme lokalizaci populace
celkové RNA společně s proteiny vázajícími RNA v jádře oocytu a raného embrya. Vizualizovali jsme
specifické ribozomální proteiny, které se podílí na translaci. Ukázali jsme, že klíčový regulátor capdependentní translace, kináza mTOR, je aktivován po rozpadu jaderného obalu (nuclear envelope
breakdown, NEBD) a díky tomu je následně jeho substrát, translační represor 4E-BP1, inaktivován.
Přítomnost inaktivovaného 4E-BP1 na nově vznikajícím meiotickém vřeténku indikuje probíhající
translaci v této oblasti oocytu.
Na základě naší RNA sekvenační databáze jsme vybrali specifický kandidátní transkript, Ankyrin 2
(Ank2). Identifikovali jsme, že pouze jedna transkripční varianta, Ank2.3, je přítomna v myším oocytu
a je translatována po NEBD. Ank2.3 mRNA je ve větším množství lokalizována v jádře oocytu a na nově
vznikajícím vřeténku. Kromě toho potlačení translace Ank2.3 vede k aberantnímu meiotickému zrání
oocytů. Poukazujeme tedy na existenci podmnožiny specifických mRNA, jejichž translace ve správný
čas a na správném místě je zásadní pro normnální vývoj oocytů.
Dále jsme studovali vliv externích faktorů na translaci v oocytu a raném embryu. Prokázali jsme, že
přítomnost folikuly stimulujícího hormonu (FSH) v kultivačním médiu významně snižuje inkorporaci
methioninu a jeho analogu homopropargylglycinu do nově syntetizovaných proteinů v oocytech
několika druhů savců a v raných myších embryích. V souvislosti s tím ukazujeme, že v savčích oocytech
zbavených kumulárních buněk je exprimován FSH receptor. Předpokládáme, že skrze FSH receptor je
v oocytech ovlivněn příjem aminokyselin, což má vliv na jejich další vývoj.
Naše výsledky odkrývají různé mechanismy působící na translaci mRNA, které mají zásadní roli ve
fyziologických procesech důležitých pro vývoj zdravých potomků různých savčích druhů, včetně
člověka.

