
Abstrakt 
 

Transkripce a úpravy primárního transkriptu jako například sestřih pre-mRNA probíhají 

na chromatinu ve stejný čas a na stejném místě. Tento fakt vedl k myšlence, že jsou tyto procesy 

regulačně spřaženy, o čemž svědčí i stále přibývající množství důkazů. Jedním z faktorů, který 

by toto spřažení mohl zprostředkovat, je protein Prp45/SKIP. O lidském proteinu SKIP je 

známo, že se účastní vzniku mRNA na úrovni iniciace i elongace transkripce, interaguje s 

modifikátory chromatinu a je to i známý sestřihový faktor. Funkce orthologa proteinu SKIP z 

kvasinky Saccharomyces cerevisiae, Prp45, byla však zatím spojena pouze se sestřihem pre-

mRNA. 

V této práci jsme blíže charakterizovali roli Prp45 při sestřihu a také jsme rozpracovali 

výsledky spojující Prp45 s transkripcí a modifikacemi chromatinu. Na základě výsledků 

získaných metodou RNA-seq bylo zjištěno, že buňky prp45(1-169) akumulují pre-mRNA. Tato 

akumulace zřejmě není způsobená poškozením drah regulujících degradaci RNA. Rozsah 

defektů sestřihu u buněk prp45(1-169) také nebyl závislý na kánonicitě 5’ sestřihového místa, 

místa větvení nebo vzdálenosti mezi místem větvení a 3’ sestřihovým místem. Pomocí 

chromatinové imunoprecipitace jsme zjistili, že mutace prp45(1-169) způsobuje defekt při 

sestavování spliceosomu, a to ve fázi vyvazování U2 snRNP, které je zpožděné. Toto zpoždění 

se pak přenáší do dalších fází sestavování spliceosomu, kdy kotranskripční vyvazování U5 

snRNP a komplexu NTC je už téměř nedetekovatelné. Vzhledem k tomu, že hladiny mRNA 

klesaly u mutovaných buněk jen mírně, máme za to, že sestřih stále probíhá, i když 

posttranskripčně a tedy pravděpodobně méně účinně.  

Na spojení Prp45 s transkripcí ukazuje pozorování, že u buněk prp45(1-169) dochází 

ke zpožděné indukci genů, které neobsahují intron. Příkladem jsou geny fosfátového 

metabolismu. Metodou SGA jsme také pozorovali genetické interakce s mnoha delečními 

alelami genů, které kódují proteiny účastnící se elongace transkripce a zprostředkovávající 

modifikace chromatinu. Nejsilnější genetické interakce jsme nalezli s delečními alelami genů 

kódujících histonovou variantu H2A.Z a komponenty komplexu SWR1, který zprostředkuje 

vyvazování H2A.Z na chromatin. Funkční souvislost mezi Prp45 a H2A.Z jsme 

charakterizovali pomocí nově připravených mutant, prp45(1-247) a prp45(1-330). 

 Hypotézy o tom, jakým způsobem by Prp45 mohl spřahovat sestřih s modifikacemi 

chromatinu a transkripcí jsou diskutovány v závěru práce. 


