
Abstrakt 

Ve své dizertační práci jsem se zaměřila na několik málo proskoumaných oblastí regulace 

sestřihu RNA. V první části jsem analyzovala, jak chromatinové a transkripční regulační 

elementy mění sestřih pre-mRNA. Ve druhé části jsem studovala, proč jsou dlouhé nekódující 

RNA méně efektivně stříhané než mRNA kódující proteiny. Nakonec jsem zkoumala důležitost 

intronu pro aktivační funkci dlouhých nekódujících RNA. 

Bylo ukázáno, že chromatin a promotor mění alternativní sestřih. Zde jsem testovala, zda 

lokální chromatinové a vzdálené genomové prvky, které ovlivňují transkripci, mohou také 

modulovat sestřih. Použila jsem enzymy modifikující histony a pomocí TALE technologie je 

navedla na specifické oblasti ve FOSL1 genu. Pomocí tohoto přístupu jsem ukázala, že změny 

metylace v lyzínu 9 histónu H3 ovlivňují konstitutivní sestřih. Navíc podávám důkaz, že 

odstranení transkripčního zesilovače vzdáleného několik kilobází od alternativního exonu mění 

sestřih alternativního exonu. 

Mnohé dlouhé nekódujíci RNA podléhají stejnému mechanizmu zpracování jako pre-

mRNA genů kódujících proteiny, ale často jsou neefektivně sestřiženy. Abychom identifikovali 

základní mechanismy tohoto jevu, hledali jsme možné inhibiční sekvence sestřihu u těchto 

dlouhých nekódujících RNA. Celogenomová analýza ukázala, že obecně dlouhé nekódujíci RNA 

neobsahují více inhibičních sekvencí sestřihu ve srovnání s geny kódující proteiny. Abych 

identifikovala sekvence inhibující sestřih nekódujících RNA, použila jsem ncRNA-a2 jako 

modelovou nekódující RNA a ukázala jsem, že neefektivní sestřih je nezávislý na sekvenci 

chromatinu nebo promotoru. Naopak, moje výsledky ukazují, že intronová sekvence ncRNA-a2 

je hlavním určujícím činitelem neefektivního sestřihu. Dále poskytujeme experimentální důkazy, 

že zesílení 5'ss a zvýšení obsahu tymidinů v polypyrimidínové oblasti významně zlepšují sestřih 

dlouhých nekódujících RNA. Dále ukazujeme, že exony dlouhých nekódujících RNA obsahují 

méně vazebných míst pro SR proteiny a jsou vázány v mnohem menším rozsahu SR proteiny než 

mRNA kódující proteiny. Na základě našich výsledků navrhujeme, že dlouhým nekódujícím 

RNA schází komplexní interakční síť, která zlepšuje sestřih, což způsobuje, že výsledek jejich 

sestřihu je více závislý na optimální sekvenci sestřihových míst, které interagují přímo se 

sestřihovým komplexem. 



Nakonec jsme odstranili intron z ncRNA-a2 a testovali jsme, zda je proces sestřihu 

důležitý pro funkci této dlouhé nekódující RNA. Moje výsledky naznačují funkci DNA elementu 

spíše než samotného RNA produktu při podpoře transkripce sousedních genů. Bohužel jsme však 

nemohli rozlišit mezi těmito dvěma možnostmi, proto jsou třeba provést další experimenty 

s cílem poskytnout jednoznačnou odpověď. 

 


