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Trachemys scripta (Thunberg in Schoepf 1792) je na území Evropy nepůvodní druh, který je 

v jižních částech evropy invazivní. V chladnějších oblastech (jako je např. ČR) pak mluvíme 

o druhu příležitostném. V ČR zatím nemáme doklady o úspěšnosti celého procesu inkubace 

ve volné přírodě. Pro líhnutí želv na našem území je limitující teplota. V sezóně 2011 jsme 

umístili v ČR na vytipované snůškové lokality teplotní dataloggery. Měření probíhalo o první 

poloviny července, což je období kdy bylo snášení želv nejčastěji pozorováno, po dobu sto 

dní. Na naměřených datech jsme pak sledovali, zda teplo na lokalitách dosáhlo hodnot Sumy 

efektivních teplot (SET) nad spodním prahem vývoje (SPV), což jsou dvě teoretické hodnoty 

určené dle publikovaných experimentálních dat. V sezóně 2011 hodnoty SET nedosáhly na 

žádné z lokalit. V sezóně 2012 byly dataloggery umístěny již na jaře a měření bude probíhat 

po 365 dní, tedy do jara 2013. V sezóně 2012 byly dataloggery rozmístěny i do dalších zemí 

Evropy (3 Nizozemí, 1 Španělsko, 2 Chorvatsko, 1 Slovinsko, 1 Slovensko). 
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During the process of spermiogenesis, histones are replaced by protamines, basic proteins 

enabling transmission of DNA to the oocyte during fertilization. In mouse sperm, there is only 

1% of remaining histones whose tails contains post-translationally modified residues. We 

were interested in contribution of paternal histone 4 acetylated on lysine K12 residues, 

(H4K12ac) that is present in mature sperm head in remaining nucleosomes. H4K12ac has an 

important role in transcription factor accumulation and in regulation of gene expression. 

The paternal pronucleus exhibits a strong acetylation signal on H4K12 since its formation, 

while in the maternal one, there is a slow continual increase of H4K12ac till the pronuclei 

fusion. Simultaneously DNA methylation status in both pronuclei was detected.  In paternal 

pronucleus there is a continual decrease in the DNA methylation detectable as a decrease of 

5mC and an increase of 5hmC signal. Meanwhile, the maternal pronucleus stays widely 

methylated. DNA demethylation and acetylation on lysine K12 histone H4 are genome 

activating modifications underlying differences in transcription activity of formatting 

pronuclei. 

The significant importance of paternal contribution of H4K12ac during an early 

embryogenesis was also proven by detection of H4K12ac in parthenogenetically activated 

oocytes.  
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Proteiny z rodiny lipokalinů zaujímají významnou roli při přenosu chemických signálů. Tyto 

globulární proteiny velikosti 17-22 kDa jsou schopny vázat široké spektrum těkavých ligandů. 

Svou postupnou degradací prodlužují účinek pachové stopy. Mezi lipokaliny řadíme hlavní 

močové proteiny (angl. major urinary proteins - MUPs), jejichž úloha byla studována 

především u  myší (Mus). Hlavním zdrojem těchto proteinů je moč. Zdrojem chemických 

signálů však nemusí být pouze moč. Mnohé druhy savců prezentují chemické signály slinami 



do srsti v procesu hygienického chování (angl. selfgrooming). Cílem tohoto výzkumu bylo 

potvrdit či vyvrátit hypotézu, že hlavním zdrojem chemických signálů u myšic  (Apodemus) je 

moč/sliny. Detekce chemických signálů pak byla testována na základě absence či přítomnosti 

proteinových těchto signálů (t.j. feromonů a odorantů). S využitím 2D elektroforézy proteinů 

a následné identifikace pomocí hmotnostní spektrometrie (MALDI MS/MS) jsme vyloučili 

přítomnost lipokalinů v moči. Zároveň se podařilo identifikovat a stanovit množství 

lipokalinů přítomných ve slinách u A. microps (N=12), A. flavicollis (N=6) a A. sylvaticus 

(N=12). Dominantním slinným lipokalinem byl odoranty vázající protein (angl. odorant 

binding protein - OBP). Minoritně byl přítomen i MUP (t.j. 3 varianty u A. sylvaticus a 1 

varianta u A. microps). Největší komplexita lipokalinů byla pozorována u promiskuitní 

myšice křovinné (A. sylvaticus), nejmenší pak u monogamní myšice malooké (A. microps). U  

myšice křovinné byl navíc zjištěn signifikantní pohlavní dimorfismus v počtu slinných 

lipokalinů. Výsledky tohoto výzkumu naznačují, že socialita (t.j. intenzita samčí kompetice o 

samice) je v přímé souvislosti s evolucí chemických signálů.  
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Olfaktorické receptory (dále OR sg., ORs pl.) jsou transmembránové proteiny exprimované 

na povrchu olfaktorických neuronů v čichovém epitelu. Ve slizničním hlenu váží různé 

molekuly zachycené z prostředí a fungují jako první komponenta signální kaskády vedoucí 

k rozpoznávání chemického okolí živočichů. Díky evoluční výhodě představované možností 

detekce a rozlišení co největšího množství odorantů jde o největší genovou rodinu savců. 

Repertoár funkcí ORs se však zřejmě neomezuje pouze na detekci látek v nosní sliznici. 

Spermie exprimující olfaktorický receptor hOR17-4 u člověka a mOR23 u myši se pohybují 

v gradientu odorantů směrem k jeho rostoucí koncentraci. Je proto možné, že ORs hrají roli 

při navigaci spermie k vajíčku a mohou tak přispívat jak k fitness jednotlivců, tak k tvorbě 

prezygotické bariéry a ke speciaci. Podobnou roli by mohly zastávat také vomeronasální 

receptory (VRs), popsané jako specificky exprimované ve vomeronasální sliznici. Avšak i tyto 

receptory byly již identifikovány na spermiích, jejich funkce zde ale dosud není známa. U 

promiskuitních druhů si lze představit, že díky minimálním nárokům na výběr partnera během 

epigamního chování je klíčová kompetice gamet vybavených různými sadami receptorů. 

Naopak, monogamní druhy kompetici přesunují na úroveň jedinců a využívají komplexněji 



vybavených čichových orgánů k minimalizaci rizika rozmnožování s nevhodným partnerem. 

Rozhodli jsme se proto porovnat množství receptorů (ORs i VRs) v testikulární a olfaktorické 

tkáni u dvou druhů rodu Apodemus, lišící se typem sociální organizace (monogamní A. 

microps a promiskuitní A. sylvaticus). Sekvenací transkriptomu v těchto dvou tkáních jsme 

získali databázi ORs a VRs a zjistili jsme, že v čichovém orgánu monogamní druh exprimuje 

širší škálu ORs než promiskuitní druh, kdežto v testes bylo více druhů receptorů nalezeno u 

promiskuitního druhu (a to jak OR a tak VR) . K přesnější kvantifikaci exprese těchto 

receptorů bude následně využita metoda real-time PCR.  
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Fusion is a crucial, yet on molecular level still not fully understood part of fertilization 

process. In mouse, CD9 on the egg and IZUMO1 on sperm stand out as critical players as 

their knock-out mice are infertile or severely subfertile due to defective sperm-egg interaction 

and fusion failure. It is believed that they interact through some interlink fusogenic protein 

receptor on the oolema. 

Based on recent experiments of one-bead one-compound assay, FC receptor-like 3 has 

been identified as a candidate fusogenic receptor on egg, facilitating interaction of IZUMO1 

on sperm and CD9 on egg and thus fusion of gametes. Presented study assess this possibility 

on mouse model using eggs retrieved from C57Bl/6 mice after hormonal stimulation with 

immunofluorescent staining, confocal microscopy and digital imaging. For finding out 

whether IZUMO1 interacts directly with FC receptor-like 3 co-localization techniques and 

ligation-proximity assay are used.  
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V průběhu evoluce byl imunitní systém obratlovců optimalizován na adekvátní imunitní 

odpověď na přirozeně se vyskytující antigeny. Mezi významné stimulátory imunity patří 

především bakteriální endotoxiny ze skupiny lipopolysacharidů (LPS). LPS se specificky 

váže na Toll-like receptor 4 (TLR4), což vede ke spuštění MyD88 dependentní signální 

kaskády, aktivaci antigen prezentujících buněk a rozvoji prozánětlivé imunitní odpovědi. Na 

systémové úrovni může vést reakce na tyto endotoxiny až k septickému šoku. Celý průběh 

zánětu je řízen cytokiny. Prozánětlivé cytokiny (např. IL-1, IL-6, IL-12, IL-18, TNFSF-15) 

imunologickou reakci stimulují a zesilují. Naopak působení protizánětlivých cytokinů (např. 

IL-10, TGF-β) vede k utlumení zánětlivé odpovědi a zabránění tak vzniku potencionálně 

škodlivé reakce vedoucí k imunopatologickému poškození organismu. Jedním z funkčních 

důsledků LPS-indukované prozánětlivé signalizace je produkce kyslíkových radikálů 

fagocytickými buňkami, tzv. oxidačním vzplanutí. Oxidační vzplanutí je u většiny obratlovců 

hlavním efektorovým mechanismem vedoucím k usmrcení patogenních mikroorganismů. U 

pěvců však přesný mechanismus imunitní odpovědi na LPS není dosud znám. Pro funkční 

popis zánětu je důležitá kvantitativní i kvalitativní charakterizace produkce klíčových 

cytokinů v místě zánětu i popis fenotypových důsledků LPS stimulace na fagocyty. Cílem této 

práce je proto analýza exprese mRNA vybraných cytokinů po stimulaci LPS a stanovení míry 

oxidačního vzplanutí krevních fagocytů v plné krvi u mláďat sýkory koňadry (Parus major). 

Předpokládáme, že vnitrodruhová variabilita v imunitní odpovědi na LPS má vztah ke kondici 

jedince (hmotnost, rychlost růstu, zbarvení, hematologické parametry) a zároveň souvisí 

s variabilitou v TLR4, tedy genotypem jedince.  Individuální variabilita ve znacích spojených 

s prozánětlivou odpovědí se tak může uplatňovat v přírodním výběru a tedy i v evoluci druhu. 

 

 


