Objev funkce tří Aurora kináz v savčích oocytech a reprodukci
Vajíčka jsou pohlavní buňky, které se u žen tvoří ve vaječnících, a jsou nezbytná pro reprodukci.
Vajíčka vznikají ze svých prekurzorů tzv. oocytů během procesu, který se nazývá meióza. Během meiózy
dochází dvakráte k rozdělení chromozomů, přičemž relativně často je rozdělení chromozomů chybové. Tyto
chyby mají za následek neplodnost nebo vedou k závažným vývojovým poruchám, kde nejznámějším
případem u lidí je Downův syndrom. Lepší porozumění molekulárním mechanismům meiotického zrání oocytů
je důležité pro další vývoj a pokrok lidské reprodukční medicíny.
Aurora kinázy jsou bílkoviny, které kontrolují jak mitotické dělení prakticky všechny tělních buněk, tak
i meiotické dělení spermií a vajíček. Savci včetně člověka mají tři geny pro Aurora kinázy – Aurora A, B a C.
Většina tělních buněk využívá pro mitózu pouze dvě kinázy Aurora A a B, avšak oocyty využívající i zbývající
třetí Aurora C. Bylo již známo, že v savčích oocytech Aurora A kontroluje výstavbu dělícího vřeténka – aparátu,
který zajišťuje rozdělení chromosomů; a Aurora B a C spolu kontrolují chování chromozomů.
Pro lepší porozumění funkcí těchto bílkovin v oocytech jsme vytvořili experimentální myši, jejichž
oocyty mají vyřazeny z činnosti geny kódující Aurora B a C. Na základě předchozích známých funkcí Aurora
B a C v oocytech jsme očekávali, že samičky těchto myší budou mít defektní oocyty, a že tím pádem budou
neplodné. K našemu velkému překvapení jsme však objevili, že tyto myší samičky jsou plodné, ačkoliv mají
menší počet mláďat. Ukázalo se, že zbývající Aurora A je v mnoha oocytech schopna převzít na
chromozomech kompletně funkci Aurora B a C, a zajistit tak normální průběh meiózy. Tato schopnost Aurora
A převzít funkci Aurora B a C je unikátní pouze pro oocyty a nedohází k ní v mitotických tělních buňkách.
Pomocí mikroskopie živých oocytů, kdy dělící vřeténko a chromozomy jsou zviditelněny s využitím
fluorescenčních technik, jsme sledovali meiotické dělení jednotlivých oocytů s vyřazenými geny pro Aurora B
a C. Zjistili jsme, že ačkoliv v mnoha oocytech je Aurora A schopna sama zajistit normální průběh meiózy,
u části oocytů dochází k chybám v chování chromozomů a neúspěchu v meiotické maturaci oocytů. Tyto
výsledky ukazují, že reprodukce u savců vyžaduje pro svůj optimální průběh přítomnost všech tří Aurora kináz
v oocytech.

Obrázek ukazuje chybovou segregaci chromozomů u oocytu, v němž byly vyřazeny z činnosti geny kódující
Aurora B a C. Oocyt byl snímán pomocí konfokální mikroskopie a jsou ukázány vybrané časové momenty z
průběhu meiotické maturace.
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