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Úvod 
Meióza predstavuje kľúčovú udalosť sexuálneho životného cyklu eukaryotov. Ide 
o špecializovaný typ bunkového delenia, pri ktorom vznikajú haploidné bunky z diploidných 
rodičovských prekurzorov. Jednotlivé kroky meiotického cyklu zahŕňajú sériu udalostí, ktoré 
sú prísne regulované. Na koordinácii týchto rozsiahlych zmien participuje množstvo 
proteínov. Bezchybná segregácia je esenciálna pre tvorbu životaschopných zdravých 
pohlavných buniek [1]. Kvasinka Schizosaccharomyces pombe predstavuje užitočný 
modelový organizmus pre štúdium princípov meiotického delenia [2]. Základné kroky meiózy 
sú totožné s meiotickým delením vyšších organizmov, avšak priebeh meiotického 
delenia S. pombe je podstatne jednoduchší, kratší a ľahko indukovateľný. Navyše, mnohé 
proteíny podieľajúce sa na priebehu meiózy sú evolučne konzervované u kvasiniek aj 
u človeka. 

Predikovaná funkcia proteínu Spc2 v kvasinke S. pombe súvisí s enzymatickou aktivitou 
komplexu signálnej peptidázy (SPC) [3, i1]. Počas profázy I sa jadro kvasiniek S. pombe 

predlžuje, vytvára sa špecifická štruktúra označovaná ako „horsetail“ jadro, ktoré sa v bunke 
pohybuje a dochádza k efektívnej meiotickej rekombinácii [4]. Predchádzajúcimi 
experimentami bolo zistené, že v bunkách s deléciou spc2 génu dochádza k rozpadu štruktúry 
„horsetail“ [5]. Akú úlohu v meiotickom delení zohráva proteín Spc2 však zatiaľ nie je 
známe. V nedávnej štúdii bolo objavené, že proteín Spc2 interaguje s proteínmi patriacimi 
do skupiny transmembránových proteínov jadrového obalu [6]. Determinácia vplyvu Spc2 
a jeho interakčných partnerov na proces meiotického delenia buniek modelových organizmov 
by mohla dopomôcť k objasneniu princípov meiózy aj u vyšších eukaryotov vrátane človeka. 
 
Materiál a metódy  
Práca je zameraná na bližšie objasnenie poruchy meiotického delenia pomocou fluorescenčnej 
mikroskopie v spojení s prípravou a analýzou nových kmeňov s deléciou a následnou 
nadexpresiou spc2 génu. Indukcia meiotického delenia bola uskutočnená na médiu 
bez prídavku dusíka (tuhom/ tekutom) pri zníženej kultivačnej teplote (25 ˚C). Pripravené 
preparáty boli pozorované pomocou invertovaného fluorescenčného mikroskopu (Olympus 

IX83) za použitia objektívu so 60-násobným zväčšením (PlanApo NA 1.42). 
Pri náhodnej analýze spór bolo 106 spór nanesených na Petriho misku s tuhým kultivačným 
YES médiom. 200 spór/ kolónií bolo vyhodnotených po 30 hod kultivácii pri 32 ˚C. 
Nevyklíčené spóry (1 bunka), mikrokolónie (2-4 bunky) a kolónie (>4 bunky) boli hodnotené 
v 3 nezávislých experimentoch.  
 
Výsledky 
Po príprave vhodne značeného kmeňa a preparátu pre pozorovanie živých buniek sa nám 
podarilo zaznamenať priebeh meiotických delení buniek kmeňa s deléciou spc2 génu. 



Reprezentatívna bunka s poruchou v Meióze I, ale aj bunky so štandardným priebehom 
Meiózy II sú znázornené na Obr. 1. 
Pre potvrdenie, že delécia spc2 génu spôsobuje defekt špecifický pre meiotické delenie sme 
mutantný kmeň 17915 s �spc2 transformovali plazmidmi s inzertovaným spc2 génom 
(pREP41_spc2), čím sme indukovali nadexpresiu spc2 v pôvodnom mutantovi.  V kmeňoch 
získaných po transformácii aj v pôvodnom mutantovi sme navodili meiotické delenie, a to 
pomocou následnej kultivácie na médiu bez prídavku dusíka (PMG-N).  
Po 12-18 hod sme bunky zafixovali a pozorovali pod fluorescenčným mikroskopom DNA 
značenie pomocou DAPI farbenia a centroméru 2 ako cen2-GFP bodky. Ak meiotické delenie 
prebehlo správne, mohli sme v jednom asku pozorovať 4 jadrá svietiace na modro (DAPI 
farbenie) a v každom jadre len 1 zelenú bodku vizualizujúcu centroméru 2. Pri mutantnom 
kmeni �spc2 (17915) sme pozorovali defektný fenotyp (Obr. 2). Percentuálne zastúpenie 
askov s defektným priebehom meiotického delenia v kmeni 17915 s �spc2 bolo 62 %. 
Pri kmeni s nadexpresiou génu spc2 z plazmidu pREP41_spc2 sme pozorovali defekt 
v meiotickom delení len v 2-3 % askov, hodnotených bolo 100 askov. 

Životaschopnosť meiózou vzniknutých pohlavných buniek bola hodnotená pomocou 
náhodnej analýzy spór. Z výsledkov vyplýva, že životaschopnosť spór kmeňov s divou 
verziou génu spc2 bola na rovnakej úrovni, pričom percentuálne zastúpenie kolónií bolo 
u oboch ~ 80 % a vytvorili rovnaké % mikrokolónií – 9,3 %. Nadexpresia prázdneho vektora 
pREP41 v kmeňoch divého typu ani u kmeňa s �spc2 neovplyvnila výsledok prežívania spór. 
Nadexpresia génu spc2 v divom kmeni takisto neovplyvnila životaschopnosť spór. U kmeňa 
s �spc2 génu vytvorilo kolónie 32,5 % buniek, mikrokolónie 9,9 % buniek a percentuálne 
zastúpenie nevyklíčených buniek bolo 57,6 %. Nadexpresia génu spc2 v mutantnom kmeni 
spôsobila 2,6-násobné zvýšenie počtu kolónií tvorených >4 bunkami (Graf 1). 

 
 

Obr. 1: Priebeh meiotického delenia buniek pod fluorescenčným mikroskopom. Snímky vyhotovené 
v 5 min intervaloch. Vizualizácia jadra pomocou fúzie jeho Hht1 histónového proteínu s červeným 
fluorescenčným proteínom (Hht1-mRFP), vizualizácia pólového telieska pomocou fúzie jeho proteínu 
Pcp1 so zeleným fluorescenčným proteínom (Pcp1-GFP). Bunka označená bodkovaným ohraničením 
(vľavo) postupne prechádza anafázou I, po defekte v anafáze I je viditeľné hromadenie genetického 
materiálu. Bunky označené čiarkovaným ohraničením (vpravo) prechádzajú Meiózou II – štandardné 
delenie.  



 

 

 
 

Vyhodnotenie životaschopnosti spór kmeňa divého typu (WT), kmeňa divého typu s fluorescenčným 
značením centroméry 2 (WT + GFP dots), kmeňa divého typu s vektorom (WT + pRep41), kmeňa 
s deléciou spc2 génu (�spc2), kmeňa s deléciou spc2 génu s vektorom (�spc2 + pRep41), kmeňa divého 
typu s plazmidom obsahujúcim inzertovaný spc2 gén (WT + pRep4_spc2), kmeňa s deléciou spc2 génu 
s plazmidom obsahujúcim inzertovaný spc2 gén (�spc2 + pRep41_spc2). 

Obr. 2: Vplyv delécie a nadexpresie proteínu Spc2 na bunky – analýza fenotypu spór. Snímky A-D
zobrazujú kmeň 17915 (�spc2), snímky E-H zobrazujú kmeň �spc2 + pRep41_spc2 (nadexpresia spc2

v pôvodnom deletantovi). A: vizualizácia jadier pomocou flurescenčného farbiva DAPI, biela šípka 
ukazuje na  bunku s defektom po meiotickom delení – chromozóm mimo jadra. B: vizualizácia 
centroméry 2 pomocou flurescenčného farbiva GFP.  C: prekryv fluorescencie DAPI a GFP. 
D: prechádzajúce svetlo. E: fluorescenčná vizualizácia jadier pomocou DAPI, biely trojuholník 
poukazuje na bunku so 4 jadrami (klasický fenotyp). F: vizualizácia centroméry 2 pomocou GFP, biely
trojuholník poukazujú na prítomnosť jednej cen2 bodky v každej spóre (klasický fenotyp). G: prekryv
fluorescencie DAPI a GFP. H: prechádzajúce svetlo. 



Diskusia 
Aneuploidia je jav spojený s chýbajúcimi, alebo naopak nadbytočnými chromozómami 
v bunkách organizmu. Príčinou vzniku aneuploidie môže byť porucha v priebehu meiotického 
delenia bunky, ale aj porucha deliaceho vretienka či centrozómu bunky, v dôsledku čoho 
dochádza k nondisjunkcii homologických chromozómov [7].  Dané experimenty nadväzujú 
na výsledky predchádzajúcich experimentov, ktoré ukázali, že delécia spc2 génu zapríčiňuje 
rozpad štruktúry „horse-tail“ [5]. Takisto bolo preukázané, že bunky s Δspc2 vykazujú vyššiu 
citlivosť na tiabendazol [i2], ktorý destabilizuje mikrotubuly, a tak spôsobuje poškodenie 
deliaceho vretienka.  
Pomocou snímania živých buniek sa nám podarilo zachytiť defekty prítomné najmä v anafáze 
prvého meiotického delenia, ktoré sú pravdepodobne spôsobené deléciou spc2 génu. 
V nasnímaných defektných bunkách dochádzalo k predčasnému rozdeleniu SPB sprevádzané 
prítomnosťou „zaostávajúcich chromozómov“. Tento jav je však potrebné podrobnejšie 
preskúmať z dôvodu malého počtu zanalyzovaných buniek.  
Pri analýze fenotypu spór sme vychádzali z predpokladu, že po transformácii plazmidu 
s génom spc2 dôjde v pôvodnom deletantovi k expresii spc2 génu, a následnému odstráneniu 
poruchy meiózy buniek. Usudzujeme, že maximálna expresia proteínu Spc2 nebola pre bunky 
toxická, a zároveň bola dostatočná na to, aby meiotické delenie prebehlo s rovnakou 
účinnosťou ako u kmeňa divého typu. 
Aby sme efekt nadexpresie spc2 génu potvrdili, zamerali sme sa aj na vyhodnotenie 
prežívania spór, nakoľko sme predpokladali, že po odstránení poruchy meiotického delenia 
sa prežívanie spór zlepší. Tento predpoklad sme potvrdili pomocou náhodnej analýzy spór. 
V troch nezávislých experimentoch sa nám podarilo preukázať, že kmeň s Δspc2 génu mal 
po vnesení konštruktu s inzertovaným spc2 génom do buniek podobné percentuálne 
zastúpenie vyklíčených kolónii ako oba kmene divého typu. Výsledky takisto ukazujú,  
že vnesenie samotného plazmidu neovplyvňuje prežívanie spór. 
 
 
Záver 
Meióza je nesmierne dôležitá pre pohlavné rozmnožovanie eukaryotov. Štúdium 
mechanizmov, ktoré sú základom meiózy trvá desaťročia. Početné štúdie odhalili hlavné, ale 
aj neočakávané úlohy proteínov nevyhnutných pre jej správny priebeh. Napriek tomu existuje 
veľa aspektov meiotického delenia, ktoré sú ešte stále menej objasnené. Týmito experimentmi 
sme sa pokúsili identifikovať a charakterizovať funkciu proteínu Spc2 v meiotickom delení 
kvasinky S. pombe.  
Podarilo sa nám preukázať, že delécia spc2 génu spôsobuje chyby v segregácii chromozómov 
a tvorbe spór počas meiózy. Nadexpresia génu spc2 v kmeni s Δspc2 viedla k oprave poruchy 
v meiotickom delení. 
Aj keď sa nám nepodarilo pozorovať dvojitý „horse-tail“ v živých bunkách počas profázy I, 
naše výsledky preukazujú, že delécia spc2 génu vplýva na priebeh profázy prvého 
meiotického delenia. Pozorovali sme predčasné rozdelenie pólového telieska, dochádzalo 
k nemu pred ukončením meiozy I. Tento jav je však potrebné detailnejšie preskúmať 
z dôvodu malého počtu analyzovaných buniek. 
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